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പി. ആര്. ജഡകുധാ 

സീ. ജി. ശാന്തകുമാര൯ 

എം. സി, നമ്പ, തിരിപ്പംട് 
കെ. ചന്ദ്രശേഖരന് 

സി. കെ. രാമചന്ദ്രന് 

ജി, ഗോപിനാഥന്നായര് 

ഡോ. കെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് 

സെന്റ” ജോസഫസ് ഐ. എസ്. പ്രസ്സ്റില് അച്ചടിച്ചു” 

തൃശൂരില് നിന്നു് പ്രസിദ്ധീകരിഷ്ക്കൂന്നു 

ടി 
റ്റി 

പുട 
നത്തറ്ത്ജ്ത്ത് 



പരസ്യക്കാരുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങഠം 

ഒദരേ൯മ്യം നാല് ലക്ഷാധിപതി! 

ഭുഗ്യപരിക്ഷണത്തിനു' ഒരു അസുലഭ സന്ദര്ഭം! 
 മോഹങ്ങ നിത്യസത്യങ്ങളാകാന് ഒരു പരിക്ഷ! 

കേരള 
സ്നംസ്ഥാന ഭാഗ ഒറ 

പുതിയ സമ്മാനഘടന -- ആയിരത്തോളം സമ്മാനങ്ങ?ം! 

സ്പെഷ്യത സമ്മാനം രണ്ടുലക്ഷം രൂപ (പൊതുവായുള്ളതു ) 

ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരുലക്ഷം ക (3) ഓരോ പരമ്പരക്കും 

ഒന്നുവിതം 
രണ്ടാം സമ്മാനം ൧3,000 ളം (3) ട് ലി 

മുന്നാം സമ്മാനം 1] 0,000 ് (൭) രണ്ടുവിതം 

നാലാം സമ്മാനം 3,000 കന് (12) ക നാലുവീതം 

അഞ്ചാം സമ്മാനം 1,000 ചർ (30) ൭ പത്തുവിതം 

കൂടാതെ ഒട്ടേറെ സമ്മാനങ്ങളും 
ഏജ൯റുമാര്ക്കു് ചറ കമ്മീഷ൯ 

പതിനായിരമോ അതിനു മുകളിലോ വിററാല് 
1 റ സ്പെഷ്യല് കമ്മീഷന് 

അമ്പതിനായിരത്തിനു മുകളിലുള്ളതിനു” 
മരു സ്പെഷ്യല് കമ്മീഷന് 

ട |ക്൭ററ ൯" ദുര രൂപാ 
നറക്കെടുപ്പ” തിയ്യതി പ്രതീക്ഷിക്കുക 

ഡയറക്ടര്, 
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി 

പ രതത്ത്തത്തളതതത്തത്തെ 
1917 മൃമയ? രദ 



പരഥ്ധൃക്യാരുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങം 

നമ്മുടെ ഭുവിയില് 

ഒരു വിജ്ഞാനസാഹിത്യം വളത്തിയെടുക്കാനുള്ള 
ദഡ സങ്കല്പത്തോടെ 

രള രുസ്ത്ര്സഹിത്യപരിഷത്ത' 

ശാസ്രുഗ 
എന്ന ഒരു ത്രൈമാസികം 

ഈ സംഘടനയുടെ മുഖപത്രമായി 
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങി. 

യുവബിരുദധാരികള്ക്കിടയില് 

ലേഖനതാല്ലര്യം വളത്തുവാ൯ 
ഈ സംഘടനയുടെ സേവനം വളരെയധികം 

ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ടു” 

എന്നു” 

മുതൃഭൂമി (1970) വാര്ഷ കപ്പതിപ്പില് 
4൫൯. വി. മുഷ ണവാരിയര് 

എടുത്തുപറയുന്നു. 

ഉത്രെൈമാസികമെന്നതൃമാറഠി 

ശാസ്രൂഗതി 
ദ്ധൈമാസികമായി, ഫെബ്രുവരി മുതല് 

കോപ്പ്പികള്ക്കെഴുതുക; 

എഡിററര്, ശാസ്ത്രഗതി, 

കാലിക്കററ് 1, 1, €, (20) 

കോഴിക്കോട്ട് ജില്ല 

ധാന 
603 യയറീക്ക 

് 

ള്ളം 



പരസ്യക്കാരുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങഠം 

വൈദ്യരത്നം പി. എസ്. വാരിയരുടെ 

ആര്യവൈദ്യശാല 
കേരളാ സ്റ്റേററ് 

സ്ഥാപിതം; 1902 
കോട്ടക്കല് ( 

ഹെഡ്ഓഫീസ് ടെലിഫോണ്സ്; 

ഓഫീസ (ലി 100൩൦൩ ൦ 17൨൭൩ 1 സട 

& ൨൦൩൦ല് ഗ്ല) ഫോണ്: 91 

നര്സിംഗ'" ഹോം ഫോണ്: 44 

മാനേജിംഗ' ട്രസ്റ്റി (൨൧1൦൦) ഫോണ്: 61 
മാനേജിംഗ” ട്രസ്റ്റി (1 ൦ട4നേ൦) ഫോണ്: 27 

പ്രധാനവൈദ്യന് (റ൯൦൦ & 1൦ട1റനെ൦൦) ഫോണ്: 25 

ജനറല് മാനേജര് (1, ടട1ഠനേഠഠോ ഫോണ്: 20 

അഡമിനിസ്റ്റേററര് (1, ടേ മേ) ഫോണ്: 1 

ബ്റഞ്ഞുകറം 

1, കോഴിക്കോടു” (ഫോണ്; 2155) കല്പായിറോഡ് 

കം തിരൂര് (ഫോണ്: 31) സ്റ്റേഷന്റോഡ് 

3, പാലക്കാട്” (ഫോണ്: 1043) വടക്കന്തറ 

4, സെയില്സഡിപ്പോ (ഫോണ്: 984) ജി. ബി. റോഡ് 

൫, എറണാകുളം (ഫോണ്: 93026) മഹാത്മാഗാന്ധിറോഡ് 

റ് (ഫോണ്: 32074) വൈദ്യന്െറ താമസം 

6. തിരുവനന്തപുരം (ഫോണ്: 3024) സ്റ്റാച്യൂറോഡ് 

7. ഈറോഡ് (ഫോണ്: 10172) 45, കാവേരിറോഡ് 

8. ആലുവാ സെയില്സ് ഡിപ്പോ ബേങ്ം“റോഡ് 

9, മദിരാശി (ഫോണ്: 811270) കന്ലമാചാരിറോഡ്, നുങ്കംപാക്കം 

ശാസ്ത്രീയമായി നിമ്മിച്ച ആയ്യവ്വേദ ഓഈഷധങ്ങളും വിദഗ്ദ്ധമായ 

വൈദ്യസഹായവും ഹെഡ് ഓഫീസില്നിന്നും ബ്രാഞ്ചുകളില് നിന്നും 

ലഭിക്കുന്നതാണു'. പിഴിച്ചില്, നവരക്കിഴി മുതലായ കേരളീയ 

ചികിത്സകഠം കോട്ടന്ത്ുലുള്ള ഗോംഡന് ജബ്ിലി നര്സിംഗ? 

ഹോമില് വെച്ചു” പ്രധാനവൈദ്യന്െറ മേല്നോട്ടത്തില് നടത്തപ്പെ 

ടന്നു. 

വിദൂരസ്ഥരായ രോഗിക്കു” ഫഎഴുത്തുകുത്തുകഠംവഴി പ്രധാന 

വൈദ്യന്തന്നെ ചികിത്സ നിശ്ചയിച്ചറിയിക്കുന്നതാണു. 

മാനേജിംഗ ട്രസ്റ്റി 

10971 മേഡ 4 505 



നി 

വാത്തകഠം, അറിയിപ്പുകം 

പ്രിഷ ക്കരിച്ച മലയാളലിപി 
ഷ് അതി ലഘുവായ ഒരു ലിപിപരിഷ്യരണം വിഷു 
ദിനമായ ഏപ്രില് 15 മുതല് മലയാളത്തില് നടപ്പില് 
വരുന്നു. 

കൈരളി “'അമ്പത്തൊന്നക്ഷരാളി കനിതതനുല 
ത''യാണെന്നു പറയാറുണ്ടെങ്കിലും, അച്ചടിക്കുമ്പോഠം 
അഞ്ഞൂറോളം ടൈപ്പുകഠം നാം ഇപ്പ്യോഠം ഉപയോഗിച്ചു 
വരുന്നുണ്ടു”. ഈ അഞ്ഞൂറു ടൈപ്പുകരം നൂറില് താഴെ 
യായി കുറയണം. അതേസമയം പഴയലിപി വായി 
ചു” ശീലിച്ചവക്കു” ക്ലേശമോ, വിശേഷിച്ചു” പനിശീ 
ലനമോ കൂടാതെ പുതിയ ലിപി വായിച്ചു്* മനസ്സി 
ലാക്കാന് സാധിക്കുകയും വേണം. കേരള ഗവ: നിയ 
മിച്ച ലിപിപരിഷ്യുരണ കമ്മിററി പല നിദ്ദേശങ്ങളും 
പരിശോധിച്ചശേഷം ഈ ലക്ഷ്യങ്ങഠം തികച്ചും നിറ 
വേററുന്ന ഒരു പരിഷ്ണരണമാണു“ ശുപാശചെയ്യതു". 
ഗവ. അതംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ പരി 
ദ്മൃരിച്ച മലയാളലിപി ഏപ്രില് 15മുതല് നടപ്പിലാ 
കുന്നു, 

വ്യഞ്ജനത്തോട സ്വരം ചേക്കുമ്പോഠം 'അ'കാര 
ത്തിനു പ്രത്യേക ചിഹ്നമൊന്നും നാം ചേക്കാറില്. 
ആ, ഇ, ഈ എന്നിവക്കു” ദീഘം, വള്ളി, കെട്ടവള്ളി 
എന്നീ ചിഹ്നങ്ങഠം ചേക്കുന്നു. ഉ ഈജ്ട എന്നിവക്കു” 
വ്യഞ്ജന പിഹ്നത്തില്ത്തന്നെ ചില ഏച്ചുകെട്ടലുകരം 
നടത്തലാണ ഇന്നത്തെ രീതി. ഇതു മാററി ദീര്ഘ 
വയം വള്ളിയും കെടടവള്ളിയുംപോലെ വേര്തിരിഞ്ഞു 
നില'ക്ഷന്ന ഉകാഠര- കാര -ദകാരചിഹ്നങ്ങഠം പരി 
ഷ്കരിച്ച ലിപിയില് ഏപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതു 
പോലെ വ്യങ്ജനത്തോട യ, ൮, എന്നിവ ചേക്കുമ്പോഠം 
വേറതാിര്ഞ്ഞ ന്ലക്കുന്ന ““കീയാക്കൂട്ട' "വും ““കൂവാ 
ക്ളൂട''വും ഇപ്പോടം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ര,റ, എന്നി 

വയയടെ ചിഹ്നമായ '"കേരാക്കുടും"' മാത്രം വ്യഞ്ജന 
ത്തോടട ചേത്ത് ഫഎഴുതുകയാണു' പൃപ്പോഠം പതിവു”. 
ഇല്” ററി ' കരറകുളൂ''വും ഠ്) ] ഡ്ാക്കൂടും"" പോലെ 

വ്യണബനത്തില്നിന്നു വിട്ട ഇടതരഭാഗത്തു ചേക്കുവാന് 
തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു . ം 

ചുരുക്കത്തില് ഇത്രയമാണു” ഇപ്പോഠം നടപ്പിലാ 

ഒന്ന ലിപിപരിഷ്യാരം. കൂടടക്ഷരങ്ങഠം ചന്ദ്രക്കല ഉപ 

യോഗിച്ചു' പിരിചെഴുതന്ന രീതി ഇതിനുമുമ്പുതന്നെ ) 

ഉള്ളതാണ”. ഈ പരിഷ്യാരത്തിന്്റെ ഫലമായി മല 

യാളത്തിലെ അച്ച ഡില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പുക 

ഒടെ എണ്ണം ന ) ത'താഴെയായി ചുരുങ്ങും. 
ഇം ചം 

(കേരള മുഖ്യമ ധീ. സി. അച്ൃതമേനോന്്ററ 

പ്രസ്പാവന സംഗ്രഹിച്ചതു”.) 
ന ക 

506 യ്രീക്ക 



ഗ് ആനു ടത് ക്ല 
കും രോഷ പര് 
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പ്രരാനം വ.പയുന്ന. 
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പരസ്യക്കാരുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങഠം 

യയറടിക്ക 
അടുത്ത ലക്കം 

വാര്ഷിക വിശേഷാല്പ്രതി 

ഉള്ളടരത്തൊില് ചിലതു്” 
ലേഖനത്ങാം 

കുട്ടികളുടെ വിശ്വവിജ്ഞാനകോശം --- പി.ടി. ഭാസ്ത്രപ്പണിഷ്ക്കൂര് 

എപ്പാശാസ്ത്രവും മാതൃഭാഷയിലൂടെ --- എന്. വി. കൃഷ്ണവാരിയര് 
പരിഷ്ക്കരിച്ച ലിപി --- ഡോം എം. പി. പരമേശ്വരന് 

മുല്ല--- ഡോ. കെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് 
സ്വപ്നം --- മിസ് എസ്. പി. തങ്കച്ചി 

ഇലക്” ടോണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് --- കെ. പി. രവിരാഘവന് 
ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങഠം --- കേശവന് വെള്ളിക്കുളങ്ങര 

കാപ്പിയുടെ കഥ --- ജോസഫ് പനനക്ത്കുല് 
വെള്ളം-- ചന്ദ്രനിലും ചൊവ്വയിലും --- മാര്ക്ഗില്ഡ്ബര്ഗ് 

കാവല്നായകഠം --- പി. ഐ. ശങ്കരനാരായണന് 
നേര്വര --- കൊച്ചുനാരായണന് 

റ 
കവിതകള് 

ഉഷഃപൂജ ബാലാമണിയമ്മ 
പൊന്ചക്ക --- പി, നാരായണക്കുറുപ്പ് 

) 
ധാഥ 

'“സ്നേഹിഴ്കകു, സ്നേഹിഴ്ക്കൂ'' ലളിതാംബിക അന്തര്ജനം 

ശാസ്തകഥകള് 

കാലം എ.ഡിം 2019- പി.കെ. ജയകുമാര് 
യുക്തി --- എടവനക്കാട് മുരളി 

മറക്കരുതേ --- വാഴിച്ചല് സുരേന്ദ്രന് 
വേദനയുടെ മരണം ജയന് പി. ആര്, 

പുലരി ---- ചന്ദ്രന് ജിം 
റ 

കഥയും കവിതയും ലേഖനങ്ങളുമായി 

കുട്ടികളുടെ 14 രചനകള് 
ധാ 

പ്രസിദ്ധരായ 12 ശാസ്തര്ഞന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങള് 
തു 

യുറീക്ക ഒനാം വാമ്ൃയത്തിനെറ സസ്പുൂണ്ണുവിഷയസൂചി 
റ 

80) പേജു” --- 40 ചൈസ 

600 യ്ററീക്ക 



ത)ളകളില് 
ശാസ്ത്റസമിക്ഷ 

ഭാവിയിലെ ഗോളവണ്ടി ഠ എനന്െറകഥ [കൊതുക് | 

വസ്മരി റ ഒറക്കം 

മലമ്ൃഴന്ത്പോകാം ൮ ലോഹംകൊണ്ടുവ്മാനം 

സാങ്കേതികപ്രശ”നം ൮ 21൨ംനൂററാണ്ടിലെശാസ്ത്റം 

വിയപ്പു് ഠ കുട്ടനെറ വയസ്സു” 

മലമ്പനിയുടെ കഥ റു കൃത്തിമജിവയെറ ശില്ലി 

കഥ 

പ്രൊഫസര് കുരങ്ങ൯ 

ബാലവാടി 
ടയര് ററ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് 

വാച്ചിലെ സൂചി ഠ മനുഷ്യശരീരം 

ഉപ്പുതിന്നവനു റ ഇലക്ഴോനണിക്ക്ചെവീ 

പംക്തികറം 

കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടര് റ ചോദിസ്കു, ഉത്തരംപറയാം 
ന്ാാ 

നിങ്ങള് വായിച്ചുവോ? റ ഞാ൯യറീക്കഇഷ്ടപ്പെടുന്നു 

മവചിത്രം 

പിറകുള്ള അപകടം”? 

പി ത പി 



വി. നാരായനക്കുവപ്പ' 
രെ 

എടുകാലി 

മറിഞ്ഞമച്ചില് ചാടീ മതിലില് തിരിഞ്ഞു തിത്തത്താം 

മുക്കു ംകുത്തിയിരിപ്പതുകണ്ടോ മുപ്പത്ത്യാരമ്മ 

ചേലുണ്ടങ്ങനെ പാടുമ്പോള് ആലു പിരിഞ്ഞല്ലോ 

പഞ്ഞിപിരിയ്ക്കാതിപ്പണിയിങ്ങനെ പററായ്ക്കന്നല്ലോ 

മിനുത്ത വലയ്യം കെട്ടിവരിച്ചൊരു മിടടക്കിയെക്കണ്ടോ? 

പത്തായത്തില് മുലയിലകങ്ങനെ പമ്മിയിരിക്കുന്നു 

തനിച്ചിരുന്നിട്ടെന്താണിങ്ങനെ തപസ്സുചെയ്യുന്നോ? 

അയ്യോ' വലയിലൊരീച്ചക്കുട്ടന് വന്നുകുട്ടങ്ങന്നോ?; 

സൈനബ എകരൂല് 

കറഞ്ഞിപ്ച്ച 
വു 

മീശക്കാരാ മീശക്കാരാ കൊമ്പന്മീശക്കാരാ 

കമ്പിളിക്കുപ്പായം തുന്നിയതാരാ വമ്പനുമീശക്കാരാ 

എലിയുടെ ശ്ര) നമ്മുടെ ബന്ധു പ്ലിയന് ഭാവംപുണ്ടു 

ച്യററിപ്പററിനടക്കും പാവം, മത്സ്യക്കൊതിയ൯ പുച്ച 

510 യുറീക്ക 



മനുഷ്യന് ഇതര ഗോളങ്ങളില് പറന്നെത്തുന്നതിനു മുമ്പു”, 

സ്വയംപ്രവത്തകയന്ത്രമനുഷ്യര മുഖേന ഗോളത്തിനുമുകളില് ഒരുതരം 

. ആവരണം പണിയുന്നതു” ബുദ്ധിപൂവ്വമായിരിക്കും, 

വി ഗൊലെൊെവാചോവ് 

ഭുവിയിലെ ഗോളവണ്ടി 

(ദിവിയില് ഗോളങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തു സൂക്ഷ്ൃനിരീക്ഷണ 
ഞ്ദള് നടത്താന്പോവുന്ന സ്വയം പ്രവ ത്തകവാഹനങ്ങളുടെ പട്ടി 

കയില് ആദ്യത്തേതാണു' ലുനാഖോദ്_1. സ്വാഭാവികമായും അ 

വയുടെ ഡിസൈനിലും യന്ത്രസജജീകരണത്തിലും ഒക്ക പരിഷ്ണ്കാ 

രങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാല് വ്യതൃസ്ലമോഡലില്പ്പെട്ട കാ 
റുകള്ക്കു” പൊതുവില് ചിലതെല്ലാം ഉള്ളതുപോലെ, ആസന്നഭാ 
വിയിലെ ചാന്ദ്രവണ്ടികളും ഒന്നാമത്തെ മോഡലി : പരിഷ്ണരി 
പ്പൈട്ട ചില അടിസ്ഥന ഡിസൈന് പ്രത്യേകരു മള് മിക്കവാ 
റും നിലനിടുത്തുന്നതായിരിക്കും. 

ഭാവിയില് സ്വയംപ്രവത്തക സ്റ്റേഷനുകള് സരരയൂഥഗോള 
ശ്ദളെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേഷണത്തിനു പററിയ ഉപായങ്ങളായിരി 

ക്കും മണ്ണിന്െറ രാസചേരുവയും ഭാതികഗുണാംശങ്ങളും അതു 
പോലെ അന്തരീക്ഷവുയം (അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടെങ്കില്) നിണ്ണയിക്കു 

ന്നതിനുള്ള ഉപായങ്ങള് ഘടിപ്പിച്ച ഒരു വാഹനം ഒരു ഗോളത്തി 

നെറ ഉപരിതലത്തില് ചലിക്കുന്നു. അമൂല്യങ്ങളായ വിവരങ്ങള് 
സംഭരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിനു ഒരു പ്രത്യേക അറ വഹിച്ചുകൊണ്ടു 

പോവുക ഈ വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളും ഏറെ പ്രയോ 

ജനകരമായിരിക്കും. ഭൂമിയില്വെച്ച്” ഈ അറയും അതിലെ ഉള്ള 
ടക്കവും സമഗ്രമായി പഠിക്കാന൯ു കഴിയും. ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തെ 
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം സമ്പ്ദായം ഏറെക്കാലം ഏററ 
വയം ഫലപ്രദമായിരിക്കും. 

ഇതര ഗോളങ്ങളിലേക്കു” മനുഷ്യന് പഠന്നുചെല്ലേണ്ടതു”, അ 

വയെകുറിച്ചെല്പാം വേണ്ടവിധം പഠിച്ചശേഷമായിരിക്കണം. മ 

നുഷ്ൃയ൯ അവിടെ പഠന്നെത്തുന്നതിനു മുമ്പു”, സ്വയം പ്രവത്തകുയ 

ത്രമനുഷ്യനു മുഖേന ഗോളത്തിനു മുകളില് ഒരുതരം ആവരണം പ 
ണിയുന്നതു ബുദ്ധിപൂവ്വമായിരിക്കും. സമീപകാലത്തുണ്ടായ സരര 
ജപലനവേളയിരു 5300 റോണ്ജളെന൯ ശക്തിയിലുള്ള വികിരണം 
ചന്ദ്രനില് വന്നു തട്ടുകയുണ്ടായി. ഈ മാത്രയുടെ ഒരു കണികമാ 
ത്രം മതിയാവും മനുഷ്യനെ അപകടപ്പെടുത്താ൯, അപ്പോള് അ 

പ തുത്തി 



ഭാവിയിലെ ഗോളവണ്ടി ന് വി. ഗൊലൊവാചോവ് 

അപ്പ്യോളേോം 14.-ലെ ചന്ചാരികം 
ചാനപരൃയവേഷണത്തിനുപയോഗിച്ച 

പചാര്ൂവാഹന 

ഉനൂവണ്ടി 
പകടം ഏറെ ചുരുക്കിക്കൊണ്ടുവന്നശേഷമെ ഗഗനചാരികള് മ 
റെറാരു ഗോമളത്തിലേക്കു് പുറപ്പെടാന് പാടുള്ള, 

ല്യനാഖോദുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്, കുളുനിലെ ഒരു 

സ്വയം ച്ചലനവണ്ടി കൂടുതല് സ്വയം ഭരണക”ഷമതയുള്ളതായി , 

രിക്കണം, ചന്ദ്രന് ഭൂമിയില്നിന്നും 400,000 കിലോമീററര് കുറ 

(2406ല് തുടരുന്നു) 
ങ്ങി ല് യാന് 

12 റിക്കി 
പി പ്പു പം രംയം 

് 
നയ 

1 



മരണത്തിന്െറ എഏജന്റുന്മാരില് ക്രുരനാ''യാണു“ പതിട്ടൊം 
നൂററാണ്ടില് പ്രസിദ്ധചരിത്രകാരനായ മെക്കോളെ പ്രഭ 

വസുരിയെ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നതു”. 

൨0൦. എഫി. ത്വേമുസ് 

വസ്രി 

ഭഗവതിയെ പിടിച്ചുകെട്ടിയിരിക്കുന്നു വസൂരി വിതയ്ക്കുന്ന 
ഭഗവതിയെ! 

! അഞ്ചപത്തു വര്ഷം മുമ്പ "വരെ വസ്ൂരിയെന്നുകേട്ടാല് വിറ 
സതന്നവരായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാംതന്നെ,. അതിനു 

മുമ്യ” പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളിലെയും സ്ഥിതി അതുതന്നെയായിരു 

ന്നും “മരണത്തിന്െറ ഏജന്റുന്മാരില് ഏററവും ക്രുരനാ**യാണു" 

പതിനെട്ടാം നൂററാണ്ടില് പ്രസിദ്ധചരിത്രകാരനായ മെക്കോളെ 
പ്രഭ വസൂരിയെ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നതു“”. ഈ രോഗം, ചുടലകളംശ 
വക്കോട്ടകളം ശവങ്ങളെക്കൊണ്ടെ” നിറച്ചു. രോഗബാധിതരല്ലാത്ത 
വരെ ശാശ്വതമായ ഭയം പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മരണത്തില് 

നിന്നു” രക്ഷപ്പെടന്നവരില് അതിന്െറ ശക്തിയുടെ ബീഭത്സമായ 

അടയാളങ്ങള് ബാക്കിനിന്നു. ഇപ്പോഴിതാ, ലോകാരോഗ്യസംഘ 
ടനയുടെ ഏററവും പുതിയ റിപ്പോര്ട്ടില് മനുഷ്യവര്ഗ്ഗത്തെ വേട്ട 

യാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ പകച്ചവ്യാധികളില് വസൂരിയായി 
രിക്കും ഭൂമുഖത്തു നിന്നു്” ആദ്യം പരിപൂണ്ണുമായി അപ്രത്യക്ഷമാകുക 
എന്നു പറയുന്നു. 19776-ഓടു കൂടി വസ്മരി തികച്ചും തുടച്ചു മാററപ്പെ 

ടം എന്നു” കണക്കാക്കപ്പെടന്നു. വര്ഷങ്ങള് കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് 
തന്നെ അതൊരോമ്മ മാത്തരമായവശേഷിക്കും. 

1 9760-ല് ആരംഭിച്ച ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വസൂരി 

നിമ്മാജ്ജനയജഇ്ഞം വലിയൊരു വിജയമായിരുന്നു. ഇപ്പോള് ഈ 
രോഗം സുഡാനു, എത്രയോപും, അഫ്ഘാനിസ്ഥാന്, പാക്കി 

സ്ഥാന, ഇന്ത്യ, നീപ്പാള് എന്നീ ആറു രാജ്യങ്ങളില് മാത്രമേക 
ഞ്ടുവരുന്നുള്ള. ഇന്ത്യയില് ഇപ്പോളധികമുണ്ടാകുന്നതു” “ചിക്കന് 
പോക്സ്? അണു”. വസ്മരി മുലമുള്ള മരണം വളരെയേറെ ചുരുങ്ങി 
യിട്ടമുണ്ട്. 

ശാശ്വതമായ ല്ാഗ്രത, പകച്ച തടയല് എന്നിവകൊണ്ട്” ല 
ക്ഷ്ൃത്തിലെത്താമെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടന കരുതുന്നു. പക 
ച്ചവ്യാധിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് കൂട്ടത്തോടെ കുത്തിവസ്യ പരിപാടി 

] 1] 

1971 മേയ ) 513 



വസുരി എം. എഫ്. തോമസ് 

ആവിഷ്കരിക്കണം, ഒരു വര്ഷം ചുരുങ്ങിയപക്ഷം 25 കോടി ആ 
ളകളെയെങ്കിലും കുത്തിവെയ്ക്കുണം. കറഠിനചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും. 
അനേകകാലം ശക്തിനല്കുന്ന പുതിയ വാക്സിനുകളും, താരതമ്യ 
ന വേദന കുറഞ്ഞ കുത്തിവയ്യു,പകരണങ്ങളും ഈ ജോലി അനായാ 
സകരമാക്കിത്തീക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. ഈ പുതിയ ഉപകരണങ്ങള്, 
കൊണ്ടു” ഒരു വാക്സിനേററര്ക്കു” 1500 പേരില് ഒരു ദിവസം കു 
ത്തിവയ്കു, നടത്താന് കഴിയും. 

ചില അവികസിത മേഖലകളില് പല ഘടകങ്ങളും ഈ പ 
രിപാടിക്കു” തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടെ നില്ല്യന്നു. നൈജീരിയയിലെ 
ചില പാതിരിമാര്, വസ്മരിയുടെമേല് തങ്ങള്ക്കുള്ള ശക്തികൊ 
ണ്ട് ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവനു നശിപ്പിക്കാനോ രക്ഷിക്കാനോ കഴിയുമെ 

ന്നു" പറയുന്നതുകൊണ്ട് ആധുനിക വൈദ്യസഹായം അവിടെയെ 

ത്തിക്കാനാവുന്നില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലും വസ്മരിയെ ചുററിപ്പററി എ 

൫ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണു് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതു്! വികസ 
നത്തിനു ദാഹിക്കുന്ന പലയിടങ്ങളിലെയും വസ്ൂരിരോഗികള്. ആ 
ശുപത്രിയിലേക്കു പോകുന്നതിനു പകരം വീട്ടില് ഒളിച്ചിരിക്കുക 

യാണു” പതിവു”. നമ്മളും ചെറുപ്പത്തില് അങ്ങനെയായിരുന്നി 

ല്ലേ? വീട്ടില് കുത്തിവയ്ക്്രാന് വന്നാല് കട്ടിലിന്നടിയിലും വാതലി. 
നു പിന്നിലും ഒളിച്ചിരിക്കുകയും വാക്ലിനേററര് സ്കൂളില് വന്നാല് 
കരയുകയും ചെയ്യാറില്ലേ. ഭയമാണതിനെല്ലാററിനുമടിസ്ഥാനംം 

ശാസ്ത്മാകുന്ന യാഗാശ്വത്തിനെറ കുളമ്പടികള് കേള്ക്കുമ്പോള് ഓ 
ടിയൊളിക്കുവാവ ഇനി മനുഷ്യനെ കിട്ടുകയില്ല. കഴിഞ്ഞ നാലുവ 
ര്ഷത്തിനുള്ളില് ലഭിച്ച പ്രോത്സാഹജനകമായ കണക്കുകള് 1976 
ഓടുകൂടി വസൂരി ഭൂമുഖത്തുനിന്നു” തൂടച്ചുമാററപ്പെടുടം എന്നു” പ്രവചി 
ക്കാ൯ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനക്കു” ശക്തി നല്ലന്നു;ഃ 

ലേഖകര ശ്രദ്ധ ക്കുക 

“യുറീക്കസ്ക്കുള്ള ലേഖനങ്ങളും കഥകളും 250 വാക്കില് ക 

വിയരുതു്. മാററര് കടലാസിന്െറ ഒരു വശംമാത്രം വൃത്തിയായി 

മഷികൊണ്ടെഴ്ചമുക. ചിതൃങ്ങള് ഗ്ലോസ്സിപ്രിന്ഠായിര ക്കണം ചി 

ത്രീകരണങ്ങറ സ്നോവൈററുപേപ്പറില് ഇന്ത്യന്ഇങജ്കകൊണ്ടു" വര 

ച്ചവയും. കഡ്വെഴത്തുപ്രതികള് ടി. ആര്. ശങ്കണ്ണി, പത്രാധിപര്, 

യുറീക്കം മണ്ണുത്തി, തൃശൂര് എന്ന മേല് വിലാസത്തിലയയ്ക്കുക. 

നോയ രം തത്ത... പാ 
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മലമ്പനി, മത്തു” തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങഠം ഞങ്ങടം മുഖേനയാണ് 

പരക്കുന്നതെന്നാണു' ശ്രുതി. അതു വാസ്പവമാണു'. എന്െറ വഗ്ഗു 

. മായ അനാഫെലിസ്സകാരാണു്് മലമ്പനിക്കുത്തരവാദികഠം 

കെ. സി. പണിയ്കര് 

എന്െറ ൭൧ (കെല്) 

നി ങ്ങള്ക്കെല്ലാവക്കം സുപരിചിതനാംനു ഞാന്. പല 

പ്പോഴചം ഞാനോ മററുള്ളവരോ വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കാം. നിങ്ങള് 

. ഞങ്ങളെ ശപിച്ചിട്ടമുണ്ടാകാം. എത്ര കൈപ്രയോഗങ്ങള് കണ്ടി 

രിക്കുന്നു ഞാ൯. 
| “റാ 

ഒരടിയും ഒരരയും. ആകപ്പാടെ ഒരു ചമ്മന്തി. അങ്ങനെ എ 

തൂപേര് അരഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ഞങ്ങളുടെ മൂളിപ്പാട്ടു നിങ്ങള്ക്കു” ഇഷ്ടമല്ല അപ്പലേ. ഞങ്ങളു 

ടെ'ചിറകിന്െറ സംഗീതമാണതു” 

സിറിഞ്ചിനെറ സ്ൂചിപോലെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശുണ്ഡിക 

കൊണ്ടുള്ള *“ഇന്ജക് ഷന” അനുഭവിക്കാത്തവര് വിരളമായിരിക്കും: 

ഞങ്ങളുടെ ഇടയില് പെങജ്ജൂങ്ങശ മാത്രമേ അങ്ങനെ ““സൂചി?* ഇറ 
ക്കി ചോര കുടിക്കാറുള്ള. ചോര വളരെ പഥ്യമാണ് ഞങ്ങള്ക്കു്. 
മുട്ട ഇടടന്നതിനു ഒരു ““ഒരു ചോരയത്താഴം?” കൂടിയേ തീരൂ. ഇ 
തിനായി വളരെദ്ൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങള്ക്കു വിഷമമില്ല. 
ചിലപ്പോള് ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോമീററര്വരെ പോകാറുണ്ട്”. 

ആണുങ്ങള് വളരെ പാവങ്ങളാണെന്നാണു” വെപ്പു. കടിക്ക 

കയില്ലല്ലോ സാധാരണ. പഴനീരും പുന്തേനുമാണു് അവരുടെ 
ഭക്ഷണം. 

ഞങ്ങള് ഏതാണ്ടു' 25300 വഗ്ലുക്കാരുണ്ടു”. ലോകത്തിലെ 

മ്പാട്ടം കാണും. ധ്റുവപ്രദേശങ്ങളില് കൂടി ഉണ്ടു”. അവിടെയു 

ള്ളവര് കടിക്കു പേരുകേട്ടവരാണുപോലും. ശൈതൃകാലങ്ങളില് 
മഞ്ഞിനടിയില് അകപ്പെട്ട മഞ്ഞുരുകുമ്പോള് വെളിയില് വിലസു 
ന്നവരും ഉണ്ട്. എന്നാല് ഉഷ്ണുമേഖലാപ്രദേശങ്ങളാണു” ഞങ്ങള് 
ക്കേററവും ഇഷ്ടം. പ്രത്യകിച്ച്” മഴക്കാലം. വെളിച്ചത്തിനോ 
ടാണ് കൂടുതല് ഇഷ്ടം. എങ്കിലും രാത്രിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ 
അഴിഞ്ഞാട്ടം. സറഡ്ഡ്യയ്യം പ്രഭാതത്തിന്െറ ആദ്യയാമങ്ങളും ഞ 
ങ്ങള്ക്കേററവും പ്രിയങ്കരമായ സമയമാണ്, പകലില് സാധാ 
രണ വല്ല ഇരുട്ടറയിലോ മറേറാ കഴിഞ്ഞുകൂടും. 
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എന്െറ കഥ (കൊതുകു) കെ. സി. പണിഷ്ക്കൂര് 

അനാഫെലിസ്' ഷഴ്ഠഗ്ഗുത്തിരുപ്പെട്ടവളാണു" ഞാന൯ു. ക്യൂല 
റും എയിഡെഡ് എന്നിവര് അടുത്തുള്ളവര് ആണു്. പക്ഷെ 
വേറെ താഡ്്ഴിയില്പ്പെട്ടവരാണെന്നുമാത്രം. ഇന്നാട്ടില് കൂട്ടതല് 

ഞങ്ങശ മൂന്നുകൂട്ടരാണു്. ഞങ്ങളെ തമ്മില് തിരിച്ചറിയുന്നതിനു" 

അത്രവലിയ പ്രയാസമൊന്നുംതന്നെയില്ല. എന്െറ കൂട്ടര് ചുവരി 
ന്മേലൊ മറേറാ ഇരിക്കുകയാണെങ്കില് നീളത്തിലുള്ള ഉടല് ചെ 

രിഞ്ഞോ കുത്തനേയോ അയിരിക്കും. എന്നാല് ക്ൃലക്ലിനേറതു 
ചൃവരിനു സമാന്തരമായിരിക്കുംം എയ”ഡെസ്തിനാണെങ്കില് സ 
സന്ധികളില് വേള്ളപാണ്ഡുകള് കാണാം. 

ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങശ കണ്ടിരിക്കും. മഴക്കാല 
ത്തുംമററും ചിരട്ടകളിലോ മററു ചെറുപ്പാത്തങ്ങളിലോ വ്വെള്ളം കെ 
ട്ടിനില്ല്യന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊ ചെറുകൂത്താടികളെ കാണാറില്ലേ? 
ഭാവയാണു മെങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്. മുടുവിരിഞ്ഞാണു”് അവ ഉണ്ടാ 

കുന്നതു”. വെക്കൂമ്തിലോ വെള്ളത്തിനരികിലോ ആണു ഞങ്ങള് 

മുട്ടയിട്ടക. എനെറ കൂട്ടര് “ഓരോരോ മുട്ടയാണു് ഇടക. മുട്ടകള് 

ക്ക് ഒരു ബോട്ടിന്െറ ആകൃതിയുണ്ടായിരിക്കും. കഷ്യലക്സിനെറ മുട്ട 

കള് ഒന്നിച്ചു” ഒരു ചങ്ങാടംപോലെ പൊന്തികിടക്കുന്നതു കാണാ. 

സാധാരണ രണ്ടോ മുന്നോ ദിവസങ്ങള്ക്കകം മുട്ടകള് വിരി 

ഞ്ഞു” ൃത്താടികള് വെള്ളത്തിരു നീന്മിതുടിക്കാ൯ന് തുടങ്ങും. എ 

നെറ കൂട്ടരുടെ ശൂത്താടികള് വെള്ളത്തിന്െറ ഉപരിതലത്തിനു സ 

മാന്തരമായിട്ടാണു കിടക്കുക. എന്നാരു കൃലക്സിനെറ കൂത്താ 

ടികള് തലകുത്മനെയായി നില്ല്ന്നതു കാണാ. പിനഭാഗത്തുള്ള 

ശ്വാസനാളികളിലൂടെയാണു ഇവ ശ്വസിക്കുക. അതിനാണ് 

വെക്ളൂത്തിന്െറ മുകളിലേയ്ക്ക്” കൂത്താടികള് ഉയരുന്നതു”. ഒരാഴ്ച 

സ്തകം ഇത്തരം കൂത്താടികള് നാലുപ്രാവശ്യത്തെ തൊലിമഉരിയലി 

നു വിധേയമായി പ്യൃപ്പയായി രൂപംകൊള്ളുന്നു. വലിയൊരു ത 

ലപ്യൃപ്പയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണു”ം പ്യ്ൂപ്പകള് രണ്ടുമൂന്നുദിവസ 

ങ്ങള്ക്കകം തൊല ഖൃരിയലിനു വിധേയമായി ചാറകുള്ള ഞങ്ങളുടെ 

കു ഞ്ഞോമനകള് പുറത്തുവന്നു പനന്നുതൃങ്ങും. മുട്ടളല്ലാദനം രണ്ടു 

മൂന്നു ദിവസത്തിനകം തുടങ്ങുകയുംചെയ്യം, 

മലമ്പനി, മന്തു” തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങള് ഞങ്ങള്മുഖേനയാണു 

പരക്കുന്നതെന്നാണ് ശ്രുതി, അതു വാസ്തവമാണ്. എന്റെറ വര്ഗ്ശു 

ത്മിലെ അനാഫെലിസ്സുകാരാണു് മലമ്പനിക്കുത്തരവാദികശ ചോര 

കുടിക്കു മ്പോള് മലമ്പനിക്കാരേയും വിടാറില്ല. മലമ്പനിക്കു നിദാന 

മായ രോഗാണുക്കള് അങ്ങിനെയാണു ച ങ്ങളുടെ കുടലില് എത്തി 

ച്ചേരുന്നതു"ം അവദ്യ്യ കടലില് വെച്ചു ചില രൂപഭേദങ്ങശ സം 

ഭരിക്കാറുണ്ടെന്ന പറയപ്പെടുന്നുണ്ടു്, ഞങ്ങള് അതൊന്നും തന്നെ 

(547-രു തുടരുന്നു) 

ന്തം യാന്തി 
ത അം ലി 

019 യുറീക്ക 

്ം. എ ത 
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ഉറക്കത്തില് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും 

കണ്ടുപിടിച്ചു” രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും 

ഇപ്പ്ോഠം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടണ്ടെ”. 

മിസ്. എസ്. പി. തജച്ചി 

മറാം 

മുംഭകള്ണുനെ നിങ്ങള്ക്കേവക്കം പരിചയമുണ്ടായിരിസ്ക്ും. 
ഉറക്കത്തിന്െറ രാജാവാണെദ്ദേ ൧൦. കുംഭകള്ണൂസേവമാത്രം തൊഴി 
ലായുള്ളവരും വിരളമല്ല. പക്ഷേ അവരെ വീട്ടകാരും നാട്ടുകാരും 

ഒരുപോലെ വെറുക്കുന്നു. നിങ്ങള് ഉറക്കം അത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെ 

ട്ടന്നുണ്ടാവില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യനറെറ ഒരാവശ്യ 

_ മാണു ഉറക്കം എന്നുള്ളതിനു” പക്ഷാന്തരമില്ല. 

വ്യത്ൃസ്തരീതിയിലുള്ള രണ്ടുതരം ഉറക്കമുള്ളതായാണു 
അഴുത്തകാലത്തെ കങണ്ടുപിട്ടത്തങ്ങള് തെളിയിക്കുന്നതു”. ഒന്നു” 
ശാരീരികമായ വളപച്ചയെ സഹായിക്കുന്നു. മറെറാന്നു” തലച്ച്ചോ 
റിനന്െറ വളച്ചയെ സഹായിക്കുന്നു. ഉറക്കത്തില് നിങ്ങളുടെ മന 

സ്സ്റിലെ വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചു” രേഖപ്പെടുത്തു 
ന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ഇപ്പോള് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു”. 

നിങ്ങള്ക്കുവേണ്ട ഉറക്കത്തിന്െറ അളവു“ നിങ്ങളുടെ വയ 
സ്സ, ആരോഗ്യം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ജനിച്ച ഉടനെ 
യുള്ള ശിശു ദിവസംമുഴുവനും ഉറത്ദനാ. നിങ്ങള്ക്കിപ്പോള് ഉറ 
ക്കം മിക്കവാറും രാത്രി മാത്രമല്ലേയുള്ള. അതായതു” വളരുന്തോ 
റും ഉറക്കം കുറഞ്ഞുവരുന്നു. 

ഇനി ഉറക്കത്തില് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്തെല്ലാം എന്നു” 
നോക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചം ശിശുക്കളുടെ കാര്യം. ഉറ ത്തിലെ 
ശരീരാവസ്ഥ മനുസരിച്ച്" ഉറക്കത്തിനെറ സുഖാസുഖങ്ങള് കൂടി 
യും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു. നിങ്ങള് ഏററവുമധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന 
രീതിയില് കിടന്നുറങ്ങുന്നതാണു് നല്ലതു്. നിങ്ങളില് പലരും 
ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രീതി കമഴ ന്നു കിടക്കുന്നതാണല്ലോ? പലരും 
നപ പിപി 
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ഉറക്കം ളു മിസ്, എസ്. പി, തജച്ചി 

ഈ രീതിയെ ദുര്വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യന്നുണ്ടെങ്കിലും വളന്നകൊണ്ടി 

രിക്കുന്ന ശിശുക്കള്ക്കു” ഈ രീതി പ്രയോജനപ്രദമാണ്. കൈ 

കാലുകള് വിടത്തി നിവര്ന്ന് കിടക്കാന് ഇതു സഹായിക്കുന്നു. 

ശ്വസനക്രിയ നല്ലവിധത്തില് നടക്കുന്നു. തലയോട്ടിലെ സമ്മ 

ദം കുറഞ്ഞു” അനുഭവപ്പെട്ടന്നു. ശിശുവിന്െറ തലയും നെഞ്ചം 

കൈകാലുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഉയത്താ൯ സാധിക്കുന്നു. അ 

ങ്ങിനെ കൈകാലുകളിലെ പേശികള്ക്കു” ശക്തി വദ്ധിക്കാനിടയാ 

കുന്നു. മറെറാരു പ്രയോജനം, ശിശു കിടക്കയില് നിന്നു് തെറി 

ച്ചു വിഴാനുള്ള സാദ്ധൃത വളരെ കുറവാണിവിടെ. കമഴാന്നു കിട 

ക്കുമ്പോള് കുട്ടിയുടെ വായ് അടിവശത്തായതുകൊണ്ടു” വായില്നി 

ന്നു വരുന്ന ലായനി ശ്വാസകോശത്തില് പ്രവേശിച്ചു" ശ്വസന 

ക്രിയക്കു” തടസ്ത്മുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താല് തലഭാഗം 

ഉയത്തിയിരിക്കു തു് ശിശുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്പത 

ല്ല. ശിശുക്കളുടെ എല്ലകള് വളരെ മുദുലമായതിനാല് കൂടുതല് സ 

മ്മദും അനുഭവപ്പെട്ടാല് സ്ഥാനട്രംശം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ടു”. ഒരേ 

രീതിയില് കിടക്കുമ്പോഴണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം മാററാന൯ു, ശിശുക്കളുടെ 

ശരീരത്തിനെറ സ്ഥിതി കൂടെക്കൂടെ മാററുന്നതു” നല്ലതാണു്. 

ഉാക്കസമയത്തു” ശരീരത്തില് പല മാററങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു 

ണ്ട്. ഉറക്കത്തില് നിങ്ങളുടെ ത്വക്കിന്െറ പ്രതിരോധശക്തിക്കു് 

മാററമണ്ടാകുന്നു. ഉറങ്ങദിം മണിക്കൂര് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങള് വിയ 

്ഒമെന്നതു സാധാരണഡാണു്. ഈ സമയത്തു” നിങ്ങള് പരിപു 

ണ നിറ്റയിലായിക്കും. ഉറക്കസമയത്തു" ശരീരത്തിന്െറ തൂക്കം കുറ 

യുന്നുണ്ടു”. ഉറക്കം ശരിരത്മിനു പൂണ്ണവിധഗ്രമം നല്കുന്നുണ്ടെങ്കി 

ലും ഉറം്ജുമ്പോഗ് സിഛ്ചൂടെ ശരീരത്തിനകത്തെ എല്ലാ യന്ത്രങ്ങളും 

ശ്വാസകോശം., പബേന്്രിയം മൃുതലായവവത്വരിതമായി പ്രവ 

ത്മിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ യിരിക്കും. 

മറക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറെറാരു വീക്ഷണഗതി, ഉറങ്ങുന്നതു” 

ക്ഷീണം കൊണ്ടല്ല, പ്രതൃത ക്ഷീണം ഉണ്ടാകാതാിരിക്കാനാണു് 

എന്നാണു്. വെളിയില്നിന്നുള്ള എല്ലാവിധ. പ്രചോദനത്തേയും 

അകററി വിശ്രമത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണു” ഉറക്കം എന്നും ഒരു 

സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടു 

ഫ്. വ ത്തത് 
618 യ്യറീക്ക 
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റോസച്ചെടികഠം പുഷ്റ്രിചചുനില്ലന്ന പനിനീര്തോട്ടം! വിവിധതരം 

വന്യമൃഗങ്ങളെ വളത്തുന്ന മിനിയൈച്ചര് സൂ! കരങ്ങന്മാര! 

പക്ഷികഠം! അതെല്ലാം കണ്ടവര് ബാലവാടിയിലെത്തി, 

സി. കെ. രാമച്൯ 

മലമ്പഴയ്യ, പോകും 
നല്ല വേനല്ക്കാലമായിരുന്നതുകൊണ്ടു്” ജലാശയത്തില് വെ 

ള്ളം വളരെ കുറവായിരുന്നു. എങ്കിലും മുന്ഭാഗത്തു” വളരെയധി 

കം വ്വെള്ളം കെട്ടി കിടന്നിരുന്നു. ഡാം നിറഞ്ഞാല് വ്വെള്ളം എ 
ത്തുന്ന ലെവല് എഞ്ചിനീയര് കുട്ടികള്ക്കു കാണിച്ചുകൊടുത്തു. 

മലമ്പുഴയും കോരയാറും ഒലവക്കോട്ട് റെയിത്വെസ്റ്റേ ഷനില്... 

നിന്നു്” 2 മൈല് അകലെ കിഴക്കുഭാഥത്തുവെച്ചു് സംയോജിപ്പിച്ചു” 
കല്പ്പാത്തിപ്പുഴ എന്നപേരില് ഒഴുകുന്നു. ഈ പുഴതന്നെയാണു് 

കിഴക്കോട്ട ചെല്ലുമ്പോള് ഭാരരപ്പഴയായിട്ടറിയുന്നതു”. ഇതു് ദാറ 
പ്യാലം, ഷൊര്ണ്ണൂര്, പട്ടാമ്പി, ദേശമംഗലം, കുററിപ്പറം എന്നി 

വിടങ്ങളിരുക്കൂടിംയാഴ്ചകി പൊന്നാനിയില്വെച്ചു” അറബിക്കട 
ലില് ചേരുന്നു. മലമ്പഴ അണകെട്ടിയിരിക്കുന്നതു” മലമ്പഴയുടേ 
യും കോരയാറിനേറയും സംഗമസ്ഥാനത്തുനിന്നു് മൂന്നുമൈല് മുക 
ളില് മലമ്പഴയിലാണു്. 

അന്വേഷണം 

പാലക്കാടട താലൂക്കില് മുണ്ടകന് കൃഷിക്കു” ഉണക്കം ബാധി 
ക്കല് സാധാരണയറയിരുന്നു. അവിടത്തെ ശരാശരി മഴ, വഷ 
ത്തില് 80 ഇഞ്ചാണ്. ഇതില് കൂടതല് ഭാഗവും എടവപ്പാതിക്കു് 
ശേഷമുള്ള ഒന്നുരണ്ടു മാസങ്ങളില് പെയ്തുപോകുന്നതുകൊണ്ടു” വി 
രിപ്പകൃഷി വെള്ളപ്പൊക്കംകൊണ്ടും തുലാവഷം മോശമായാല് 
മുണ്ടക൯കൃഷി വരള്ച്ചകൊണ്ടും നശിച്ചുപോകുക പതിവായിരുന്നു. 
ഇതിനൊരു നിവാരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണു” 1914ല് 
മലമ്പഴ പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതു”. 
അങ്ങനെ 10800 ലക്ഷം ഘനഅടി വെള്ളം ശേഖരിച്ചു നിത്തുന്ന 
തിനുള്ള ഒരു അടങ്കല് 1925ല് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു” 
ചെലവു” അന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്നതു് 60 ലക്ഷം ഉറുപ്പികയാണു, 
എന്നാല് കുറെക്കാലം അതിനു് യാതൊരനക്കവും ഉണ്ടായില്ല, 
1937ല് മലബാര് ഡിസ്തിക്പ ” ബോര്ഡ് ഈ പദ്ധതി ഉടന് നട 
പ്പിലാക്കാന് മദ്രാസ് ഗവമ്മേണ്ടിനോട്ട" ആവശ്യപ്പെട്ട. എന്നിട്ടം 
അനക്കമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. 1944_ല് രൂപംകൊണ്ട പോസ്റ്റ്വാര് 

തിനി 

1971 മേയ റ ണ് 



മലമ്പുഴയ്ക്കു പോകാം സീ. കെ. രാമചന്ദ്രന് 

റികണ്സ്ട്രക് ഷന് കമ്മിററി 12 മുലസേചന പദ്ധതികള് 
മധ്രാസ്സ് സംസ്ഥാനത്തില് നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നു” ശുപാശചെയ്തു 
തില് മലമ്പുഴയും ഉള്പ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ 1946ല് പി, 
ഡബ്ൃയ യ ഡി അസിസ്ത്റ൯റു് ഹഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസ്തു് പാല 
ക്കാട്” തുറക്കുകയും ഉടന്തന്നെ സവ്വേ ആരംഭിച്ചു” 1947 സെപ്ലം 
ബറിരു അവസാനിപ്പിച്ചു” 1948 ഫെബ്രവരിയില് പദ്ധതിയുടെ 
അടങ്കരു ഫഎഞ്ചിനീയര്മാര് ഗവബേ൯ന്റിനു" സമപ്പിക്കുകയുംചെയ്തു, 
1949 ഫെബ്ദവരിയില് ഗവമ്മേണ്ട്* പദ്ധതിക്കു” അംഗീകാരം 
നല്കി. ) 

ജലാശയത്തില് ആകെ സംഭരിക്കാവുന്ന വെള്ളം 80000ല 
ക്ഷം ഘനഅടിയാണു്.. അപ്പോള് ഏററവും മുകളിലെ വെള്ള 
ത്തിനെറ ധമനം സമു്രനിരപ്പില് നിന്നു" 3൨775 അടി ഉയരത്തില? 

യിരിക്കും. അണക്കെട്ടിനെ ഏററവും കൂടിയ ഉയരം 125 അടിയാ. 
ണ്. ആകെ നീളം 600606 അടി. ഇതില് 5337 അടി കരിങ്കല് 
കൊണ്ടും ബാക്കി മഷ്ണ്ുകൊണ്ടുമാണു” കെട്ടീട്ടുള്ളതു”. മം 
ത്തിന് വെള്ളം വിടുന്നതിനു ഡാമിനെറ ഇടത്തുഭാഗത്തു” 5 അടി, 
€ 6 അടി ഫുന്നീ അളവിലുള്ള മുന്നു കഴകള് ഉണ്ടു്". ഇവ ഓ. 
രോന്നില്ക്കുടിയയം സെക്കണ്ടില് 1000 ഘനയടി വെള്ളം പുറത്തേ 
സ്ത്ര" ഒഴുകുന്നതാണു”. ഇതേ അളവിലുള്ള മറെറാരു കഴയും വലത്തു 
ഭാഗത്തു” ഉണ്ടാക്കിയിട്ടണ്ടു്. ഇതിനും പുറമെ ഇടത്തുഭാഗത്തെ കഴ 
കള്ക്കു” തൊട്ടരികില്തന്നെ 5 അടി വ്യാസമുള്ള രണ്ടു” ഉരുക്കു 
പൈപ്പുകള് ഭാവിയിലെ വിദൃച്ഛക്തിയുല്ലാദനത്തിന്ത് ഉപയോഗി, 
ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലത്തുഭാഗത്താണെങ്കില് 
16 ഇയ്യ വ്യാസമുള്ള രണ്ടുവരി ഇരുമ്പുപൈപ്പുകള് വൃത്യസ്ഥ ധമ 
നങ്ങളില് പാലക്കാട്ടെ ജലവിതരണ പദ്ധതിക്കുവേണ്ടിയും സ 

പിച്ചിട്ടണ്ട്', $ 
( 

അണയില്നിന്നു” ജലസേചനത്തിനായി രണ്ടു കനാലുകള് 

കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടത്തുഭാഗത്തെ കനാലിരുകൂടി വിടുന്ന 750 ഘ। 

നയടി വെമുളംകൊണ്ടു” 41725 ഏക്കര് സ്ഥലത്തു നനയ്ക്കുന്നുണ്ടും 
വലത്തുഭാഗത്തെ കനാലില്ക്കൂടി വിട്ടന്ന 143 ഘനയടി വെള്ളം 

കൊണ്ടു” 9600 ഏക്കര് കൃഷിനിലങ്ങള് നനയ്ക്കുന്നു. 1 9ടദലാണു് 

ഇടത്തുഭാഗത്തെ കനാലില്ക്കുടി ആദ്യം വെള്ളം വിട്ടതു“. ഈക് 

നാല്വെള്ളത്തിനെറ പ്രയോജനം മനസ്സിലാക്കിയ കൃഷിക്കാര് ക 

നാല് പോകുന്നതിനെറ മുകള്തട്ടിലുള്ള ഭൂമിക്കും വെള്ളം കൊട്ടക്ക 

ണമെന്നു” മുറവിളി കൂട്ടിയതിന്െറ ഫലമായി 35 അടി ഉയരത്തില് 

വെള്ളം പു; 1400 ഏക്കര് സ്ഥലത്തേക്കു” വിതരണം ച്ചെ 

യ്യുന്നുണ്ടു”, പദ്ധതിക്കു” ആകെ ചെലവായ തുക 590 ലക്ഷം രൂപ 

യാണു്. (5386ല് തുടരുന്നു) 
പുടവ 

829 $ യുറീക്ക 



1 

ലോഹനിമ്മിതമായ വിമാനങ്ങഠംക്കു” ഭൂമിയില് നിന്നും ഉയരാ൯ 

കഴിയില്ലെന്നു” കരുതിയിരുന്ന കാലത്തു” പ്പൈവുഡ,ം തുണിയും 

കൊണ്ടാണു? ചിറകുകഠം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതു”; 

എ. ഉണ്ണീനമ്പതിരിപ്പാടു 

ലോഹംമെണ്ട വിമാനം 

ലോകത്തില് ആദ്യമായി ലോഹനിമ്മിതമായ വിമാനം നി 
മ്മിച്ചതു” 80വയസ്സായ തുപ്പലോവു” പുന്ന വിമാനസൈനികനാ 

ണ്. വിമാനങ്ങള്, പട്ടത്തിന്െറയും പുസ്തകച്ചട്ടകളുടെയും പ്രതീ 

തിയുളവാക്കിയ കാലത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം തനെറ തൊഴില് ആ 

രംഭിച്ചതു”. തന്നത്താ൯ വിമാനമുണ്ടാക്കി പറപ്പിച്ചു നോക്കുകയും 

വിമാനത്തോടൊപ്പം തകര്ന്നു” താഴെ വീണു മൃുതിയടയുകയും ചെ 

യ്ക്കിരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതു്. ജനങ്ങളെ പറക്കാന് പഠി 

പ്പിക്കണം. അതായിരുന്നു സാഹസികനും നിഭയനുമായിരുന്ന ആ 

ദ്ദേഹത്തിന്െറ ലക്ഷ്യം. ലോഹനിമ്മിത വിമാനങ്ങള്ക്കു” ഭൂമി 

യില് നിന്നും ഉയരാ൯ കഴിയില്ലെന്നു” കരുതിയിരുന്ന കാലത്തു് 

പ്ലൈവുഡ്യും തുണിയും കൊണ്ടാണു്” ചിറകുകള് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന 

തു”. 

വിവിധ തരത്തില്പെട്ട നൂറില്പരം വിമാനങ്ങളും ടോര്പ്പി 

ഡോ ബോട്ടുകളും അദ്ദേഹം ഡിസൈന് ചെമ്കീട്ടണ്ടു'. ഉത്തരധ്ധു 

൮ സമുദ്ൂത്തിനെറ മുകളില് കൂടി അമേരിക്കയിലേക്കു” ലോകത്തി 

നെറ ആദ്യത്തെ പറക്കല് നടത്തിയതു” അദ്ദേഹം ഡിസൈന് ചെ 

സു പ് 122 എന്ന വിമാന്നത്തിലായിരുന്നു. തുപ്പ്ലോവിനെറ 

വിമാനക്ങള് തന്നെയാണു” കഴിഞ്ഞ യുദ്ധത്തില് നാസികളെ എതി 

രിട്ടതും ഉത്തരധ്രുവത്തിലേക്കു ആദ്യമായി പരീക്ഷണാന്വേഷക 

രെ എത്തിച്ചതും. ജുമ്മനിയില് നാസികളുടെ തലയില് ബോംബ് 

വര്ഷിച്ചതു “അദ്ദേഹത്തിന്െറ 1". 137 എന്ന വിമാനങ്ങളാണു., 

അദ്ദേഹത്തിനെ റ ഏററവും മികച്ച രണ്ടു വിമാനങ്ങളാണുശ 

1 ം1-104-ം 1.11_114_ം. ഇവയുണ്ടാക്കിയതിനു” ശേഷം 

ബ്ലാദിവേഗതയോട്ടകൂടിയ ഒരു പുതിയ ജററു“"വിമാനം അദ്ദേഹം 
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ലോഹംകൊണ്ടുവിമാനം എ. ഉണ്ണിന൩്, തിരിപ്പാട” 

ഡിസൈന് ചെയ്തു. നിങ്ങള് അതു” ആകാശത്തു” കാണുമ്പോള് ശ 

ബ്ലും കേള്ക്കില്ല. കാരണം, അതില്നിന്നും കേള്ക്കുന്ന ശബ്ദത്തേ 

ക്കാള് വേഗത കൂടും എന്നതു തന്നെ, അതിന്െറ ഇരമ്പല് നിങ്ങള 

ടെ ചെവിയില് എത്തുന്നതു” നിങ്ങളുടെ ദൂഷ്ടിയില് നിന്നു” അതു" 
മറഞ്ഞതിനു്” ശേഷം മാത്രമാണ്. ഡല്ഹിയിതനിന്നും മോസ്കോ 

വിലെത്താന് ഇതിനു” രണ്ടരമണിക്കൂര് സമയം മാത്രം മതി എന്നു 

പറയുമ്പോള് തതൂടതം തോന്നുണ്ടാവും., ഈ ചന്ദ്രയുഗത്തില് കൂട്ട 

തല് കൂട്ടതലായി ഇനിയും അത്ഭുതവാത്തകള്ക്കു” നമുക്കു" കാത്തി 

രിക്കാം? 

മട്ട കളുടെ “യുറിക്ക) ഫേറം? 

“യുറീക്ക?യെ കൂടടതല്ക്കൂട്ടതല് നിങ്ങളടേതാക്കാനുള്ള പരി 

പാടിയ്ക്കു ഞങ്ങള് തൃൂടക്കമിടുന്നു. നിങ്ങളുടേതായ “യ്യുറീക്കാഫോറ 

ങ്ങള്? സംഘടിപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അദ്ധ്യാപകരില്നിന്നോ 

രക്ഷിതാക്കളില്നിന്നോ നിങ്ങളൊരു രക്ഷാധികാരിയെ തിരഞ്ഞെ 

ട്ടക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇടയില്നിന്നു” ഒരദ്ധ്യക്ഷനും കാര്യദര് ശിയുമാ 

വാം. ഈ ഒദ്യോഗിക ഭാരവാഹികളുടെ പേര് യുറീക്ക?യില് 

പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഓരോ മാസവും “യുറീക്ക? നിങ്ങള്ക്കു കിട്ടു 

മ്പോള് ഉമ്തുടക്കത്തെക്കുറിച്ചു” ഓരോ ചച്ച സംഘടിപ്പിക്കുക. 

100 വാക്കില് കവിയാത്ത ഒരു റിപ്പോട്ട് അയച്ചുതരിക. നിങ്ങ 

ഉടെ നിദേശങ്ങള്ക്കു” മററാരുടേതിനെയുംകാള് വില കല്ലിക്കുന്ന 

താണു”. ഇപ്പോള്ത്തന്നെ $കുട്ടികളടെ യുറീക്കാഫോറം" സംഘ 

ടിപ്പിക്കാന്൯ മുന്കയെടഴുത്തിറങ്ങുക. 

__പത്രാധിപര് 

യുറീക്ക 

ലി 



ക്രിസ്തു ജനിച്ചവര്ഷം, കൊല്ലം ഒന്നു”. പിന്നീട” ക്രമപ്രകാരം 2,3,4 എ 
ന്നു? എണ്ണടിവന്നു. ക്രിസ്മുവര്ഷപ്രകാരമാണ* നമ്മരം കൊല്പങ്ങളെ 

കണക്കാക്കീട്ടുള്ളതു”. 

മേശരവന് വെള്ളിക്കുളങ്ങര 

മ കുട്ടന്റെ വയറു 
കുട്ടനു: “അച്ചാ എനിയ്യകകേത്ര വയസ്സായി??? 
അച്ഛനു; നീ 1958 ജൂലായ് 1ടാംനു- ജനിച്ചു. 
കുട്ടന്: അപ്പൊ? 

അച്ഛനു: നീ തന്നെ കൂട്ടിനോക്കു്. ം 
കുട്ടന്: 1970 ജൂലായ് 1ടാംന്ദയ്ക്ക” 12 വയസ്സ്" തികഞ്ഞു 

അല്ലേ? 

അച്ഛന൯: അതെ. ഇത്ര എളുപ്പത്തില് വയസ്സറിയാന് കഴി 
ഞ്ഞതു” എന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ? [ _ 

കുട്ടന്: എന്തുകൊണ്ടാ? 
അച്ഛന്: നീ ജനിച്ച കൊല്ലം അറിയാമായിരുന്നതു കൊണ്ടു. 
കുട്ടനു: ഈ കൊലല്ലത്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായി? 
അച്ഛ: അതോ, പറയാം. മഹാത്മാഗാന്ധി മരിച്ചതു” 

1949ല് ആണെന്നു” നമുക്കറിയാം. അതുപോലെതന്നെ, കൊളം 
ബസു” 1492ല് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നും നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടു 
ണ്ടു. ഈ വിധത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓമ്മവയ്ക്കാ൯ന ഏതെ 
കിലയം അക്കങ്ങള് ആവശ്യമാണെന്നു വന്നുകൂടി. ഒരു സംഭവം എ 
ന്നു നടന്നു എന്നറിയുവാ൯ു, നമ്മള് സാധാരണ അതു സംഭവിച്ച 
കൊല്ലം പറയും. ൽ 

കുട്ട൯: ഈ കൊല്ലങ്ങളുടെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണു“? 
തോന്നിയപോലെ ഓരോ സംഖ്യ പറയുകയാണോ? 

അച്ഛന്: ഏയ്. ഒരിക്കലുമല്ല. ക്രിസ്തു ജനിച്ച വഷംം കൊ 
ല്പം ഒന്നു്. പിന്നീട്ട് ക്രമപ്പകാരം 2,3,4 എന്നു” എണ്ണിവന്നു. ക്രി 
സ്തരവഷപ്രകാരമാണു” നമ്മള് കൊലല്ലങ്ങളെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളതു“. 

കുട്ട൯: അപ്പൊ അച്ഛാ ഒരു സംശയം? 
അച്ഛ൯; എന്താണു? 
കുട്ടന് ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിനു മുന്പു” ലോകത്തില് ഒരു സം 

ഭവം നടന്നിട്ടില്ലെ? 
അച്ചനു: പിന്നെ. അതു പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. കൃസ്തു ജനിച്ച 

തിന്െറ തലേകൊല്ലം ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടണ്ടെങ്കില്, അതു സ്മ 
ചിപ്പിക്കുവാന്, €1” എന്നെഴുതി അതിനു മുനുപില് ബി. സി,ഃ 

ത ളന ടം ത ളി 

പ്പാ തളള ലി? 
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കുട്ടന്െറ വയസ്സ് കേശവന് വെള്ളിക്കുളങ്ങര റ 

പന്നുകൂടിചേക്കം. അതായതു” ബി. സി. 1. ബി. സി. എന്ന 
തിനത്ഥം ക്രിസ്തുവിനു മുന്പു” (ലവം (നി) ഡ്ൂന്നാകുന്നു. 

കുട്ടന൯: ത്രിസ്തുവിനെറ ജനനത്തിനു ശേഷമുള്ള വഷങ്ങള് 
വെറുതെ പഴുതും അല്ലെ? 

അച്ഛനു: അല്ല. അക്കങ്ങള്ക്കു മു൯പില് “എ. ഡി. എന്നു 
ചേക്കും. എ.ഡി. “അനോഡോമിനി? (൧൩൩൦ 1റ്്ബി) എന്ന 
ലാററിനുവാക്കിനെറ ചുരുക്കപ്പേരാണ്. “എന്െറ പിതാവിനെ 
പേരില്” എന്നത്ഥമാണു” ആ വാക്കിനു”. 

കുട്ടന്: ക്രിസ്തു ജനിച്ചതു് ഏ. ഡി. 1-ല് ആണല്ലൊ? 

ചി 
അ 

അച്ചനു: അല്ല. തിയ്യതി ഉണ്ടാക്കിയവക്കു” ഒരു ചെറിയ തെ ടു 
ററുപററി. ക്രിസ്തു ജനിച്ചതു” 4വര്ഷം മുമ്പായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ 
എ. ഡി. 1 ശരിയ്ക്കും എം ഡി. അഞ്ചാണെന്നത്ഥം. എന്നാല് ഈ 
തെററു” മനസ്സിലാക്കിയത് വളരെക്കാലം ചെന്നതിനുഷേമാണു. 
അതുവരെയുണ്ടാക്കിയ തിയുതികള് മാററുക രാത്ൂഹൃളപ്പമല്ലാതേയും 
വന്നു. 

കുട്ട: ഈ കൊല്ലങ്ങളൊക്കെ ഫുണ്ണ്ണിതിട്ടപ്പെടുത്താ൯ു തുട 

ഞദിയതു” ക്രിസ്മമരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ മുതലായിരുന്നുവോ? 
രാച്ഛനു: ക്രിസ്തമരിച്ചു'" നൂററുക്കണക്കിന്ത് കൊല്ലങ്ങള് കഴി 

ഞ്ഞെതിനുശേഷമാണു' ഇതു തൂടങ്ങിയതു”, 
കുട്ടന: അതിനു മുന്പോ? 

അച്ഛനു: അതിനുമുന്പു് റോമാക്കാക്കും ഗ്രീക്കുകാക്കും അവ 

രടേതായ ചില വഴികളണ്ടായിരുന്നു. റോമാനഗരം കണ്ടെത്തിയ 
തുമുതല്ല്യാണു” റോമാക്കാര് വര്ഷം കണക്കാക്കിയിരുന്നതു”, ഗ്രീ 
9 കാര് ഒളിമ്പിക്കു* മത്സരങ്ങള് ആദ്യം ആരംഭിച്ചതുമുതല്ലും. 

കുട്ടന്: ശരി (എഴുന്നേല്ലുന്നു). 
അച്ഛ: നില്ല് ഒരു കാര്യംകൂടി പറയാനുണ്ട്? 
കുട്ടന്: എന്താത്? 
ര്ാച്ന൯; വളരെ വളരെ മുന്പു് നടപ്പിലിരുന്നിരുന്ന ഒരു രീ 

തികൂടി പറഞ്ഞിട്ടനിത്മാം. കൊല്ലങ്ങള്ക്കു" പകരം, സംഭവങ്ങള് 
ഓധമ്മിക്കാ൯ ഓരോ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണകാലം പറയുക പതിവു 

ടട“. ബൈബിളില് കാണാം. $“സൈറസ്രാജാവിനെറ ആദ്യ 
വര്ഷത്തില്? “* സോളമണ്രാജാവു” ഇ സ്പായേലിന്െറ ഭരണം ഏ 
റൈറടടത്തതിനെറ നാലാംവര്ഷം??” എന്നൊക്കെ. എന്നാൽ ഇന്നു” 
ആ രീതി പററില്ല. 

കുട്ടന്: ശരിയാ അച്ചന് പറഞ്ഞെ, ഇന്നെത്രപേരാഭരിക്കണെ? 
അച്ഛനു: ആളു” കൂടുതലും, സമയം കുറവും. പക്ഷെ സംഭവ 

ങ്ങള്ക്കു”... ....., 
കുട്ടന്: (ഇടയില്ക്കയറി) ഒരു കുറവുമില്ല. അല്ലേ? 

(അച്ഛനു പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു): 

24 യുനീക്ക 



21-ഠം നൂററാണ്ടിലെ ശാസ്്രിയനേട്ടങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും ലോക 
തലസ്ഥാനങ്ങളില് രാപ്പകല് കത്തിജ്ജ്വലിക്കുന്നതും, ചുടം വെ 
ളിച്ചവും യഥേഷ്ടം പ്രദാനംചെയ്യുന്നതുമായ '“കൃത്രിമസുര്യന്?' 

കെ. പി. രവിരാഘവന് 

21-)ം ൫0റണ്ടിലെ രസം 

മുനുഷ്യഭാവനക്കു" എങ്ങോട്ട 
വേണമെങ്കിലും ചിറകു വിരുത്തി 
പറക്കാം. ഭൂതകാലത്തെപ്പോലെ ഭാ 
വിയേയും നമുക്കു സജംല്ലിക്കാം. 
21൦ നൂററാണ്ടില് നാം എങ്ങിനെ 
യിരിയ്ക്കും? 

മനുഷ്യര്, എല്ലാത്തരം കാലാവ 
സ്ഥകളിലും ഉപയോഗിക്കത്തവണ്ണും 

കൃത്രിമനൂലുകള് കൊണ്ടും വസ്ത്രക്കള് 
കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ വസ്തങ്ങള് മുത 

ലായവയും ഗൃഹോപകരണങ്ങളമാ 
ണു” ഉപയോഗിക്കുക. പ്രകൃതിവിഭവ പ. ല് 
ങ്ങള്ക്കുപകരം കനംകുറഞ്ഞതും. പ്ര ലേഖകന് 
കാശത്തെ കടത്തിവിട്ടന്നതും, മിനുസമുള്ളതുമായ €പ്പാസ്റ്റിക്കു?ഃ 
കൊണ്ടു” ഉണ്ടാക്കിയ സാമഗ്രികള് മാത്രമേ 21൦ നൂററാണ്ടില് 
കാണുവാന൯ു സാധിക്കയുള്ള. ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായപ്ര 
കാരം തുരുമ്പപിടിക്കാത്തതും, കനംകുറഞ്ഞതുംം വളരെയധികം താ 
പം വഹിക്കുവാന് കഴിവുള്ളതുമായ € ടൈററാനിയ മായിരിക്കും 
ഭാവിയിലെ ലോഹം. ഘനരൂപത്തിലുള്ള കല്ക്കരിക്കുപകരം 
വാതക രൂപത്തിലുള്ള കല്ലരിയായിരിക്കും വിനിയോഗിക്കുക. 

തികച്ചും സാങ്കേതികവും, ശാസ്ത്രീയവും ആയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാ 
സസനമ്പ്ൃദായമായിരിക്കും 21൦ ശതകത്തിലെ ഒരു വിദ്യാത്ഥിക്കു 
ലഭിക്കുക. സാങ്കേതികശാസ്ത്ത്തിലുള്ള ഭറിവു” അവനു് ചെറുപ്പം 
മുതലേ ഏതുതരം ജോലിയിലും വിദഗ്ധ പരിശീലനം നല്കും. 

സഞ്ചരിക്കുന്ന റോഡുകളം, വിദ്ൃച്ഛക്തികൊണ്ടു പ്രവത്തിക്കു 
ന്ന വാഹനങ്ങളും, മഹാസമുദ്രങ്ങളിലൂടെ ബഹുദൂരം സഞ്ചരിക്കു 
വാനു കഴിവുള്ള അണുശക്തി ഉപയോഗിച്ചുള്ള മുങ്ങിക്കപ്പലുകളം 

1971 മേയ് 520 



ഉ1--ഠം നൂററാണ്ടിലെ ശാസ്ത്രം കെ. പി. രവീരാഘവന് 

ശബ്ദാതി വേഗതയില് സഞ്ചരിക്കുന്ന റോക്കററു് എഞ്ചിന് ഘടി 
പ്പിച്ച വിമാനങ്ങളും, 21-0൦ ശതകത്തിലെ ഗതാഗതസരകര്യങ്ങള് 
ദ്9 മാററുകൂട്ടം. 

എന്നാരു എല്ലാററിലുമുപരി, സമുദ്സമ്പത്തിനെ പരമാവുധി 
ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള യജ്ഞത്തില് ആയിരിക്കും മനുഷ്യര് പുണ്ണ 
വിജയം നേട്ടക. ആഴിയുടെ അടിത്തട്ടിന്െറ പരിശോധനകൊ 
ണ്ട്, ശിലായുഗത്തിനും, ഹിമയുഗത്തിനും മുമ്പള്ള കാലഘട്ടത്തി 

ലെ സംഭവവികാസങ്ങളെയും പരിണാമദശകളേയും വെളിച്ചത്തു 
കൊണ്ടുവരാന൯ു കഴിയും. ചെറുതും വലുതുമായ അനേകതരം ലോ 

ഹങ്ങളുടെയും ചീവികളടെയും കലവറയാണ് സമുദ്ദം. സമുദ്ര 

ന്തഭാഗത്തു” കൃഷിയും വലിയതോതില് അടുത്ത നൂററാണ്ടില് നട 
ത്തുന്നതാണു്. കാലാവസ്ഥയിരു വരാത്ത വലിയ മാററവും, ജല 
സേചനത്തിനെറയും കീടനാശിനികളുടെ ആവശ്യമില്ലായ്മയുംം 

ഈ കൃഷിസന്പ്ൃദായം ലാഭകരമാക്കും. സമുദ്രജലം ശുദ്ധജലമാക്കു 
വാനും; അവിടെനിന്ന് എണ്ണം സ്വണ്ണം മുതലായവ കുഴിച്ചെട്ടക്കു 

വാനും വിപുലമായ ഏപ്പാടടകള് 21൦ ശതകത്തിന്െറ ആദ്യപ 

കുതിയില്ത്തന്നെ പ്രാബല്യത്തില് വരുന്നുണ്ടു്. 

വൈദ്യശാസ്ത്ത്തില് ഉണ്ടാകാവുന്ന അഭൂതപൂവ്വമായ വളച്ച 

അവിശ്വസനീയമാണു. രക്തരഹിതശസ്ത്രക്രിയയും, കൃത്രിമാവയ 

വങ്ങളം, കൃത്രിമഹൃുദയവും അടുത്ത നൂററാണ്ടിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ 

മെച്ചപ്പെടുത്തും. 

21ാം നൂററാണ്ടിലെ ശാസ്ത്രീയനേട്ടങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും 

ലോകതലസ്ഥാനങ്ങളില് രാപ്പകല് കത്തിജ്ജ്വലിക്കുന്നതും, ചടം 

വെളിച്ചവും യഥേഷ്ടം പ്രദാനംചെയ്യന്നതുമായ “കൃത്രിമ സ്മര്യ൨*. 

.  അണുശക്തികൊണ്ടം, റേഡിയോശക്തികൊണ്ടും, വിദ്യ 

ക്തികൊണ്ടും അതിദൂരസ്ഥഗ്രഹങ്ങളമായി ബന്ധംപുലത്താ൯ കുഴി 

വൃള്ള യന്തങ്ങളും ബാഹ്യാകാശക്കപ്പലുകളം റിസ്ത്റ്വറച്ചിനെറ വലു 

പപമുള്ള ക്യാമറകളും, കുപ്പ പായക്കീശയില് കൊണ്ടെനടക്കാവയന്ന ടെലി 

വിഷന് സെററുക് ഒം േഡിയോ_ ടെലിഫോണുകളം വാത്മാവി 

നിമയ സാകര്യങ്ങളെ വിപുലീകരിക്കുവാനുള്ള 21-ാം ശതകത്ത 

ലെ സംഭാവനകളായിരിക്കും. 

സാഹാറാമരുഭൂമിയെ സസ്യസമൃദ്ധമാക്കുവാനും, ആര്കിട്ടിലെ 

മഞ്ഞുക ടകള്ക്കിടയില് പച്ചപിടിച്ച കൃഷിസ്ഥലങ്ങള് നിമ്മിക്കു 

“വാനും, ചന്ദ്രനില് ഒരു നഗരമുണ്ടാക്കുവാനും, ശൃര്രനിലും ചൊവ്വ 
യിലും മനുഷ്യരെ എത്തിക്കുവാനും 21-0൦ ശതകത്തിലെ ശാസ്ത 

വേഷകക്കു സാധിച്ചേക്കും 

൪൭6 'യൃറീക്ക 



ശരീരത്തിനുചുററും വേണ്ടത്ര വായയസഞ്ചാരമില്പാതിരിക്കുകയാണെങ്കില് 

 പിയലച്ച് ആവിയായിപോകുന്നതു സാവധാനമായിരിക്കശും . 

അപ്പ്യോഠം വിയര്പ്പു വദ്ധിജൂന്നു. 

ഡോ. കെ. പവിതൂന് 

വിയര്പ്പു 

 വ൮നോല്കാലത്തിന്െറ ചൂടില് ശരീരം വിയര്പ്പില് കുളിക്കു. 

മ്പോള് ശരീരത്തില് നിന്നു” വെള്ളം മാത്രമല്ല വെള്ളത്തില് മററു 
പലതും അലിഞ്ഞുചേര്ന്നു് ആണ് വിയര്പ്പായി നഷ്ടപ്പെടുന്നതു. 

നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം വിയക്കുന്നതെന്നു” ആലോചി 

ച്ചിട്ടണ്ടോ? 
ശരീരത്തിന്െറ മൂന്നില് രണ്ടുഭാഗം ജലാംശമാണ്. പക്ഷെ 

ഈ ജലാംശത്തിന്െറ തോതു” ഒരുശതമാനം കൂടുകയൊ കുറയുക 

യൊ ചെയ്താല് അതു” വളരെയേറെ ദൂഷ്യഫലം ചെയ്യം. ശരീര 

ത്തില് ആവശ്യത്തില്കൂടടതലുള്ള ജലാംശം വ്ലക്കകുളില്കൂടി മൂത്ര 

മായി രൂപാന്തരപ്പെടും, ചമ്മത്തില് കൂടി വിയര്പ്പായും നഷ്ടുപ്പെ 
ട്ംം ശരീരത്തിലെ ജലാംശത്തിന്െറ തോതു” കുറയുമ്പോള് നമു 

ക്ക് ദാഹം, അനുഭവപ്പെട്ട : ദാഹം ശമിപ്പിക്കാന൯ു നാം വവെള്ളമൊ 

മററു പാനീയങ്ങളൊ കുടിക്കും. 

ഉഷ്ണുകാലത്തു” നാം കൂട്ടതതു വിയക്കുന്നു. ശരീരത്തിനു ചുററു 

മുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിന്െറ ചൂട്ട” വദ്ധിക്കുമ്പോള് ശരീരത്തിനും ചു 
ട്ട്” വദ്ധിക്കുന്നു. എന്നാല് നമ്മുടെ ശരീരഈഷ മാവു” നിയതമാ 

യി 98.40 ഫാറന്ഹീററില് തന്നെ നിറുത്തേണ്ടതാവശ്യമാണു, 

അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ത്വക്കിലുള്ള വിയപ്പശഗ്രന്ഥികള് അല്ലാല്ല. 

മായി ജലകണികകള് പുറത്തേയ്ക്കുവിട്ടന്നു. ഈ ജലകണം അന്ത 
രീക്ഷത്തിലുള്ള ചൂട്ട് കൊണ്ട് ആവിയാകുമ്പോള് അതിനുവേണ്ടി 

ശരീരത്തില്നിന്നു” കുറച്ചു് ചൂട്ട്” വലിച്ചെടുക്കുന്ന. ഇപ്രകാരം ധാ 
രാളം വിയപ്പ്' ആവിയായിപോകുമ്പോള് ശരീരത്തില്നിന്നു” ച്ചു 
ടട” നഷ്ടപ്പെടുന്നു: ശരീരം തണുക്കുന്നു. എന്നാല് ശരീരത്തിനു ചു 
ററും വേണ്ടത്ര വായൂസഞ്ചാരമില്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കില് വിയപ്പ്് 

ആവിയായിപോകുന്നതു” സാവധാനമായിരിക്കും. അപ്പോള് വി 
യപ്പ് വദ്ധിക്കുന്നു. വായുസഞ്ചാരമുള്ള ഭാഗത്തേയ്ക്കു” നാം നീങ്ങുക 
യൊ വിശറിയൊ ഫാനൊ ഉപയോഗിക്കുകയൊ ചെയുമ്പോള് ശ 
രീരത്തില്നിന്നു” പെട്ടെന്നു” വിയപ്പ് ആവിയായി നീക്കം ചെയ്യ 
പ്പെടുകയും ശരീരം തണുക്കുകയും ചെയ്യും, അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള 

(ശേഷം 5230-ല് തുടരുന്നു) 
അത്ത്തത്തനനനനാിനിിിിി

 ളു 

1971 മേയ" 
മ? 



രാത്രി കിടക്കുന്നതിനുമുമ്പായി അവര് കലത്തിനരികില് ചെന്നുനോക്കിം 
അപ്പ്പോഠം കണ്ടതോ? കലക്കിയ പൊടി പതച്ചു” മേലോട്ടയരുന്നു. 

അതു” കലത്തിന്െറെറ വശങ്ങളില്ക്കൂടി താഴോട്ട്” ഒഴുകുന്നു. 

സിപ്പി പള്ളിപ്ലറം 

പ്രൊഫന്റര കുരങ്ങന് 
നാളെ രാവിലെ അവന് എത്തിച്ചേരും, 
ദാകലെയകലെയുള്ള “മുമീസ് ട്രെയിനിങ്ങ് കോളേജില് 

പ്രൊഫസ്സറായി ജോലി നോക്കുന്ന തങ്ങളുടെ പൊന്നുമക൯ 
ലീവെടുത്തു വരുന്നു. 

തന്നക്കുരത്ങനും, തള്ളക്കുരഞ്ങിനും എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോ 
ഷം തോന്നി. വളരെ നാള കഴിഞ്ഞുവരികയല്ലേ? അവനുവേണ്ടി 
ന്തെങ്കിലും വിശിഷ്ട പലഹാരം ഉണ്ടാക്കിയേ തീരൂ. 

൬ പലഹാരമായിരിക്കും അവനിഷ്ടപ്പെട്ടക? 
**ഫ്ുടി, കുറച്ചു കള്ളപ്പം ചുട്ടാലെന്താ??* തന്തക്കുരങ്ങിന്െറ 

ഫ്ഐെഡിയ, ര് 

“ദേഷ് ഭേഷ്! അതുമതി! തള്ളക്കുരങ്ങ് സമ്മതം മുളിം 
കുപ്പം ഫന്നു” കേട്ടപ്പോള് തന്നെ അവളടെ വായില് വെള്ളമൂറി. 

ഒരു മണുകലത്തിരല്ു പൊടി കലക്കി അതില് ആവശ്യമുള്ള 

തേനും കള്ളം ചേത്തു. കലത്തിനെറ വായ വാഴയിലകൊണ്ടു് 
നന്നായി മൂടി. രാത്രി കിടക്കുന്നതിനുമുമ്പായി അവര് കലത്തിന്ന 
രികിരു ചെന്നു നോക്കി. അപ്പോള് കണ്ടതോ? കലക്കിയ പൊടി 
പതച്ചു” മേലോട്ടയരുന്നു. അതു” കലത്തിന്െറ വശങ്ങളില്ക്കൂടി 
താഴോട്ട് ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെന്തത്ഭുതം!! 

തന്തക്കുരങ്ങനും, ഭായ്യയും അന്തംവിട്ടനിന്നു. കലക്കിയ പൊ 

ടി താനേ പരച്ചു പൊങ്ങുകയോ? അവര് ഒരു ചട്ടികൊണ്ടു് 

കലത്തിനെറ വായ മുടി. വള്ളികൊണ്ടു” ഭദ്രമായി കെട്ടിം ഇനി 
ഒുകന്നതു” ഒന്നു കാണണം എന്ന വാശിയായിരുന്നു അവര്ക്കു”. 
അതിരാവിലെ അപ്പം ചുടാമെന്ന തീരുമാനത്തോടെ അവര് ഉറ 

ങ്ങാനു കിടന്നു. 

നേരം കിള്ളി വെളത്തപ്പോള് അവര് ഉണന്രം, വേഗത്തില് 
അടുക്കളയിലേയ്ത്ര ചെന്നു, പെട്ടെന്നവര് ഇടിവെട്ടേററതുപോലെ 
നടടങ്ങി, 

അയ്യോ ചതിച്ചല്ലോടീ!...?? തന്തക്കുരങ്ങന് നെഞ്ഞത്തടി 

ച്ച നിലവിളിച്ചു. തള്ളക്കുരങ്ങു് ബോധമററതുപോലെ മലച്ചു 

നിന്നു. എന്താണു കായ്യം? കള്ളപ്പം ചുടാന് കലക്കിയ പൊടി 

അടുക്കളയില് തളംകെട്ടി നില്ക്കുന്നു. കലം പൊട്ടിച്ചിതറികീട 

ഗന്നം, 
അന്നത്തെ യി 
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7. 

പ്രൊഫസര് കുരങ്ങന് സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം 

തന്തയുടേയയം തള്ളയുടേയും കണ്ണുകള് നിറഞ്ഞുതുളുമ്പി. 

ഈ സമയത്താണു” പ്രൊഫസര് കുട്ടിക്കുരങ്ങ൯ എത്തിച്ചേന്ന 

തു“. നിറകണ്ണോടെ ഇരിക്കുന്ന തന്തയേയും തള്ളയേയും കണ്ടു" 

അദ്ദേഹം അമ്പരന്ന, 

അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു: “*ഫന്താ ഡാഡിയും മമ്മിയും ഇങ്ങി 

നെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു”** 

അവര് ഉണ്ടായതെല്ലാം മുക നോട്ട” വിവരിച്ചുപറഞ്ഞു. അതു 

കേട്ടപ്പോള് പ്രൊഫസര് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുപോയി. അദ്ദേഹം 

പറഞ്ഞു: 
“ഇത്രയേ ഉള്ളോ കായയും? ഇതില് സങ്കടപ്പെടാനൊന്നുമില്ലം 

കലം ആരും തകത്തതല്ല. 

പിന്നെ?” തന്തയും തള്ളസും മകന്െറനേരെ നോക്കി, 

ആതു തനിയേ ഉടഞ്ഞതാണ്ട് 7? 

“അതെങ്ങിനെ? തള്ള ചോദിച്ചു. മകന് കാര്യം വിശദീ 

കരിച്ചു. 
€കേള്ള ചേത്തല്ലേ പൊടി കലക്കിയതു”? അതുകൊണ്ടാണ് 

പൊടി താനേ പതച്ചു പെരുകിയതു”. അപ്പ്പോള് കലക്കിയ 

പൊടിക്ക് സ്ഥിതിചെയ്യാന് ഇടം പോരാതെ വന്നു. അതിന്െറെറ 

മദ്ൃംമൂലം മണ്കലം തകരുകയുംചെയ്തു. ഇതാണുണ്ടായതു”.** 

€€കള്ളൊഴിച്ചാല് അങ്ങിനെ പതച്ചുപൊത്ങാ൯ു?? 

€€യീസ്റ്റിനെറ പ്രവത്തനം മൂലമാണു” ഇതു സംഭവിച്ചതു”. ?? 
€€യീസ്റ്റോ അതെന്താ??? 
*്ലേട ഒരുതരം ഏകകോശ സസ്ൃമാണ്ു്. കള്ളിലും പഞ്ച 

സാരലായിനിയിലും മാത്രമല്ല, അന്നജം (ട൮൨) അടങ്ങീട്ടുള്ള 

എല്ലാ വസ്ത്രക്കളിലും ഈ സസ്യം വളരുന്നു. ഓരോ സെക്ക൯റിലും 

ഇവ വിഭജിച്ചു” അനേകമായി പെരുകി വളന്നകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.. 
_ തള്ളയും തന്തയും മകന്െറ സംസാരം അതിശയത്തോടെ 
ശ്രദ്ധിച്ചുനിന്നു. മകന് തുടന്നു. 

“ഇവ വളരുന്നതുമൂലമാണ് ആ ലായിനി പുളിപ്പള്ളതായി 
തീരുന്നതു“. മാത്രമല്ല, കാര്ബണ് ഡൈ ഓക്സയിഡ് വാതകം 
ഉണ്ടാവുകയുംചെയ്യന്നു. ഈ വാതകം നനച്ച പൊടിയുടെ ഇടയ്ക്കു്” 

ചെറു കുമിളകളായി തങ്ങിനില്ല്ം. അതുകൊണ്ടാണു് കലക്കിയ 
പൊടി ക്രമേണ വിീത്തുവരുന്നതായി കാണുന്നതു്, കലക്കിയ 

. പൊടിക്കുള്ളിലുള്ള ഈ വാതകം അപ്പപ്പോള് പുറത്തു പോകുന്നു; 
കള്ളൊഴിച്ച പൊടി പതച്ചുപൊങ്ങുന്നതിനു” കാരണമിതാണു'! 
ഹ।| ഹ! ഹ... മകന് കുലുങ്ങിച്ചിരിച്ചു, തങ്ങളുടെ മകന്െറ അറി 
വില് തള്ളയും തന്തയും അഭിമാനംകൊണ്ടു. അവര് മകനെ 
കെട്ടിപ്പുണന്നു 
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വിയപ്പു” ഡോ. കെ. പവിത്രന്. 

(2217-ല് നിന്നു തുടച്ച] 
ജലാംശം അഥവാ ആര്ദ്രതയും വിയര്പ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടക 
മാണ്. ആര്ദ്രത കൂടിയിരിക്കുമ്പോള് വിയപ്പ് സാവധാനത്തില് 
മാത്രമെ ആവിയായി മാറുകയുള്ള അതു കൊണ്ടാണു് വേനല്കാ 
ലത്തു” മഴക്കാറുള്ള ദിവസങ്ങളില് കൂട്ടതല് വിയപ്പു്" അനുഭവപ്പെ 
ടുന്നത്. 

ശാരീരികാദ്ധ്വാനവും വിയപ്പ്* വദ്ധിപ്പിക്കും, അദ്ധ്വാനി 
ക്കുമ്പോള് പേശികളുടെ പ്രവത്തനത്താലുണ്ടാകുന്ന ചൂട്ട” വിസജ്ജി 
ക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണു” ഇപ്രകാരം വിയക്കുന്നതു“. ഭയം, ദേ 
ഷ്യം മുതലായ വികാരങ്ങളാലും വിയപ്പണ്ടാകും; ഇത്തരം സന്ദര്ഭ 
ങ്ങളില് വിയപ്പു് കൂടുതലുണ്ടാകുന്നതു”കയ്യ് കാലു” എന്നിവിടങ്ങളി 
ലാണു. 

ചമ്മത്തിനടിയിലുള്ള വിയപ്പഗ്രന്ഥികളുടെ സ്രാവമാണു് വി 
യപ്പ്”, ഇത്തരംഗ്രന്ഥികള് ഒരു മനുഷ്യനു് ശരാശരി മട്ലക്ഷത്തോ 
മുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടടന്നു. ശരീരത്തില് ഇവ വിനൃസനം 

ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു” ഓരോ മനുഷ്യരിലും വൃത്യസ്ഥമായ രീതി 
യിലാണ്. ജനനത്തിനുശേഷം ശരീരത്തില് പൃതിയ വം 

ന്ഥികള് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതിനാല് ഒരു ചതുരശ്ര ഇഞ്ച് 
ത്തില് പ്രായമായ ഒരു മനുഷ്യനു” ഉള്ളതിനേക്കാള് കൂടുതല് തു 
കള് ശിശുവിന്െറ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരിക്കും. 

വിയര്പ്പിനെറ ദഭാരത്തിന്െറ അരശതമാനത്തോളം ജല 
ത്തില് ലയിച്ചുചേര്ന്നിട്ടുള്ള വസ്ത്ക്കളാണു”. ഇവയിരു പ്രധാന 

പ്പെട്ടവ സോഡിയം, ക്ലോറി൯ു, പൊട്ടാസിയം, കാല്സിയം തുട 
ങ്ങിയ ധാതുലവണങ്ങളാണു്. ഇവയെ കൂടാതെ യൂറിയ തടങ്ങിയ 

ചില വിസഭ്ജ്യവസ്തുകക്ലം ഇട! വയപ്പിനോടുകൂടി പുറത്തേയ്ക്ക് 

പോകുന്നുണ്ട്. വളരെയേരെ വിയക്കുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളില് ദാഹ 

ശമനത്തിനു കുടിക്കുന്ന പാനീയങ്ങളില് ഉപ്പുകൂടി കലത്തുന്നതു” 

നഷ്ടപ്പെടുന്ന ധാതുലവണങ്ങളുടെ കുറവിനെ പരിഹരിക്കും. കൊ 

കഛേോൈകോള, സവ്ൃത്തു” തുടങ്ങിയവയെക്കാള് ഉപ്പുചേത്ത മോരിന് 

വെള്ളത്തിനു” ഇപ്പകാരം പ്രാധാന്യമുണ്ടു 

വുക്കളെ പരിചയപ്പെടുക 
അടുത്ത ലത്തൊിലാരംഭിയ്കന്ന ഒരെ: പുതിയ പംക്തി 

എഴുതുന്നതു” 

ഡോ. കെ, ഉണ്ണികൃഷ്ണന് 
ആദ്യത്തെ പവ 

ുല്പ 
5380 യ്യറീക്ക 



കമമാഥശമമടമമമമകമമമമമ്മ ബാലവാടി 

ടയര് 
ഞം, ണിം, ണിം മണിയടിച്ചു. കുട്ടികളെല്ലാം ക്ലാസ്സില് 

കയറി, ക്ലാസ്സദ്ധ്യാപകനായ ജോണ്മാസ്റ്റര് ഹാജര്വിളിച്ചു. ആ 

ദൃത്തെ പീരീഡില് സയന്സ് ആണു്. ജോണ്മാസ്ത്റര് പാഠമെ 

ടത്തുതുടങ്ങി. 

ജോണ്മാസ്റ്റര്: “ഇന്നലെ ഞാ൯ സൈക്കിളിനെക്കുറിച്ചല്ലെ 

പറഞ്ഞതു”. എന്നാല് ഇന്നു” ടയറിനെക്കുറിച്ചാണു” പറയാന് 

പോകുന്നതു്. ** ി 

ടയര് കണ്ടുപിടിച്ച മഹാനാണ്” ജോണ്ഡണ്ലപ്പു്. ടയര് 

കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുമുന്യ" സൈക്കിളിനമേല് ടയറുണ്ടായിരുന്നില്ല. 

ടയറിനു പകരം ചക്രത്തിന്മേല് ഇരുമ്പകൊണ്ടുള്ളതോ മരംകൊണ്ടു 
ള്ളതോ ആയ *4൮ളയ*?ങ്ങളായിരുന്നു. 

ജോണ്ഡണണ്ലപ്പ'' സൈക്കിശ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. എ 

ന്നാല് അദ്ദേഹത്തിന്െറ മകന് ജോണിക്ക്” സൈക്കിളണ്ടായിരുന്നു. 

ജോണി വളരെ ചെറുതായിരുന്നതിനാല് തന്െറ ക്ലാസ്സിലുള്ള വലി 

യ കുട്ടികളെ €“സൈക്കിള് റേസില്** പരാജയപ്പെടുത്താ൯ു കഴി 

ഞ്ഞില്ല. ജോണിയുടെ നിര്ബ്ബന്ധപ്രകാരമാബ് ജോണ്ഡണ്ല 

പ്പ് ടയര് കണ്ടുപിടിച്ചതു“. അദ്ദേഹം ഒരു ടയൂബെടുത്തു" വീപ്പ 
ച്ചു സൈക്കിളിന്െറ ചക്രത്തിന്മേആ ഘടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ രണ്ടു 

ചക്രത്തിലും വായു നിറച്ച ട്യൂബ്യ് ഘടിപ്പിച്ചു, പിന്നീട്ട് ജോ 

ണി സൈക്കിളില് ചവിട്ടിയപ്പോള് കൂട്ടതല് വേഗത ലഭിച്ചു. 

പിറെറദിവസംതന്നെ ജോണി തന്െറ കൂട്ടകാരെ സൈക്കിള് റേ 

സില് പരാജയപ്പെടടത്തി. അന്നത്തെ ആ ട്യൂബു പരിഷ്കൃരിച്ചതാ 

ണു” ഇന്നത്തെ .സൈക്കിളിന്മേലുള്ള ടയര്; 

എ. സുരേഷ് 

)സകയ്യള്ള മണ യോര്ഡവം ചെക്കും 
മാസികയ്ത്കുള്ള എല്ലാ മണിയോര്ഡറുകളം ചെക്കുകളും മാ 

നേജിംഗ് എഡിററര്ക്കയക്കുക. ചെക്കയക്കു മ്പോള് കമ്മീഷന് 
തുകകൂടി ചേര്ത്തിരുന്നാല് സദകഷയ്യമായി; ഏജന൯റുമാര് ഇക്കായ്യം 
പ്രത്യകം ശ്രദ്ധിയ്ക്കണം. 

1871 മേയ" പു ് 081 



ബ്ബലവാടി കെ കിക്ക്. 
കക്ക് ക്ക്ക്ശമ്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക്ക് 

വവ)ച്ചിലെ സൂചി 
€€ 

നോക്കൂ, ചേച്ചി! ആ വാച്ചിലെ സുചിയും അക്കങ്ങളും 
പ്രകാശിക്കുന്നത്. അതെങ്ങന്യാഴ?ഃ 

“പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചു” കേട്ടോ?ഃ 
“ശരി, കേള്ക്കാം ചേച്ചി? 
“ആ സൂചിയിലും അക്കങ്ങളിലും കൊട്ടത്തിരിക്കുന്ന ചായമി 

ല്ലേ??ം...ംംം 
€6€ത ട്ട 

“€അതില് ലേശം, അതായതു” വളരെ ചെറിയൊരംശം *റേ 
ഡിയം? ചേത്തിട്ടണ്ടു്ഃ 

“*ഫ്ത്തൂട്ടാ ചേച്ചി റേഡിയംന്നു” പറഞ്ഞാ,.....നമ്മുടെ റേ 

ഡിയോ ആണോ??? 

അതു” റേഡിയോ അല്ലേ, ഇതിന്െറ പേരു” റേഡിയംന്നാ 
ണ് മനസ്സിലായോ?" 

“മനസ്സിലായി, അപ്പ ഒരു സൂത്രംചെയ്യാം ചേച്ചി നാളെ 

കോളേജില് പോകുമ്പം കുറെ ഈ റേഡിയം വാങ്ങണം. എന്നിട്ട് 
നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലായിടവും പൂശണം. വൈകുന്നേരം നല്ല പ്രകാശ 
മായിരിക്കും. പിന്നെ, ഈ ബള്ബൊന്നും വേണ്ടാ*?...... ) 

“നിന്െറ ബുദ്ധി കൊള്ളാം പക്ഷെ, അതു” വെറുതേ പീടി 
കേന്നുംമററും കിട്ടില്ല. സ്വണ്ണത്തേക്കാളധികം വിലയുള്ളതാണ്. 
കിട്ടവാ൯തന്നെ വിഷമവും” 

€ “പിന്നെ എന്താ ഇതോണ്ടു ഉപയോഗം? 

ഇതു” ക്യാന്സര് തുടങ്ങിയ മാരകങ്ങളായ രോഗങ്ങളെ ചി 

കിത്സിപ്പാന് ഏററവും പററിയതാണു"?* ചേച്ചി ഒന്നു നിത്തി. 

“ഇതു” കണ്ടുപിടിച്ചതു” ആരാണെന്നു” നിനക്കറിയോ??? 
“€ദൃചച്ചി പറയാതെ എങ്ങനെ അറിയാനാ? 

: *മാഡംക്റി എന്ന, പോളണ്ടുകാരിയാണ്?? 

“പെണ്ണോ! പെണ്ത്് കണ്ടപിടിക്കേ ഞാന് ആദ്യമായി 

കേള്ശഠൊ”” 
എന്താ, പെങ്ത്ിനു്” കണ്ടപിടിച്ചുകൂടേ?? 

€ എന്നാലെനെറീശ്വരാം എന്െറ ചേച്ചിയും മാഡംക്ൂറിയെ 

പോലെ ആവണേ??”...... 
ആയ്യടാം ചെക്കനെറ ഒരു പ്രാത്ഥന കണ്ടില്ലേ?” ... എന്നു” പ 

റഞ്ഞു” ചേച്ചി അവനെ വാരിയെടുത്തു” കവിളില് ഒരു നൂള്ള” കൌ 

ത്ത 

എം. മെച്ചനിയന് കത്താ 
പം അത്താ 

682 യുറീക്ക 



ഡ്മ ാഥാഥ്മപബലവാട | 

)നു)ഷ ശരിരം 
_ മനുഷ്യശരീരത്തില് 9ഗ്യാല൯ (40. .01 ലിററര്) ജുലമുണ്ട്” 

എന്നു" കൂട്ടകാക്ക്” അറിയാമോ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്െറ മുക്കാല് 

ഭാഗവും ജലമാണ്. ദേഹത്തുള്ള ടിഷു (കല) കളില് വെച്ചു് 

കൃത്രിമമായി ജലം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടന്നുണ്ടു. 

9 നമ്മുടെ ശരീര പ്രവത്തനത്തില് നല്ലൊരു പങ്ക് ഹൃദയം 

വഹിക്കുന്നുണ്ടു”. ഹൃദയം ഒരു ദിവസത്തില് 1.03,690 പ്രാ 
വശ്യം മിടിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ സമയം കൊണ്ടു് ഹൃദയം 5000 
ഗ്യാലന് രക്തം പമ്പു ചെയ്തു ദേഹത്തിലാസകലം വിടുന്നു! ഇത്ര 
യും പ്രവത്തിക്കാന് ഹൃദയം ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തി ഒരു തീ 
വണ്ടിയെ മണിക്കൂറില് 60 നാഴിക വേഗത്തില് വലിച്ചുകൊ 

ണ്ടു പോകുവാന് വേണ്ട ശക്ത്ചിക്കു തുല്യമാണു്. രക്തത്തിനു ചു 
കപ്പനിറം കൊട്ടക്കുന്ന *“ഹിമോഗ്ലോബിനൊ?? ആയുസ്സ് വെറും 
മാസമാണ്. പക്ഷെ, ഇത്രയും കാലത്തിനിടക്കു അതു” ഏകദേ 
ശം 700 നാഴിക (1120 കി. മീ. സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും. 

നമ്മള് ഒരു വഷത്തില് ഓരോരുത്തരും. 10 കോടിയിലധികം 
വാക്കുകള് ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു് വല്ലവരും അറിയുന്നുണ്ടോ? ഇതു 

നാം കുറെയധികം വിദൃഛക്തി സ്വയം ഉരു പാദിപ്പിക്കുന്നു 
ം ഈ വിദൃഛക്തികൊണ്ടു” ഒരു ഡൈനാമോവിനെ ഒരാഴ്ച പ്ര 

റ നിക്ക കുഴിയും. 
നമ്മുടെ ദേഹത്തു” 9000 പെനുസിലുണ്ടാനുള്ള കാര്ബണ് ഉ 

ഒടു”. ചെറിയ തരത്തിലുള്ള 5 ആണി ഉണ്ടാക്കു വാനുള്ള ഇരുമ്പും 
8000 തീപ്പെട്ടിക്കു വേണ്ട ഫോസ്'ഫറസ്സും, 22 സേര് നൈട്രജുന് 
വാതകവും നമ്മുടെ ശരീരത്തില് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 

നമുക്കു” ഒരു ദിവസത്തേക്കു” പണിയെടുക്കുവാരും മററും 3000 
വലിയ കലോറി (30ലക്ഷം ചെറിയ കലോറി താപം ആവശ്യ 
മാണ്. ഈ താപമെല്ലാം നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തില് നിന്നാ 
ണു നമുക്കു് കിട്ടുന്നതു”. 

ഒരു കൊല്ലത്തില് നമ്മുടെ കണപപോളുകള് ഒരു ലക്ഷത്തോളം 
പ്രാവശ്യം അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. നമ്മുടെ താടി 
രോമം ഒരു കൊല്ലത്തില് 0 ഇഞ്ചു” നീളം വീതം വളരുന്നു. 

നമ്മുടെ ദേഹത്തിലെ മിക്ക ഭാഗങ്ങള്ക്കും അനവധി കാലം 
കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കാന് കഴിയു.. ശരീരത്തിലെ എല്ലകള്ക്കു' 

സ 4000 വഷങകങ്ങളോളവും,, ശ്വാസകോശങ്ങള്ക്കു” 1500 വഷവുംം 
ു ത്വക്കുകശക്കു്* 1000 വഷവും കേട്ടകൂടാതെയിരിക്കാന് കഴിയം, 

എന്താം കൂട്ടുകാരെ, മിഴിച്ചിരുന്നു പോയതു“? 

് ഖം ം സുബ്ബഷണ്യര് 
൩ മേയ് വ 



ബ്ബാല വ്വ! ൧൧൧൧൧൨൨൨൧൨൧൨൧ഥഥഗ്ഥ്മാഥഥമാമമ്ഥമമ്മ്മാമമ്മ 

ഉപ്പു” എന്തുകൊണ്ടു” നമ്മളെ ദാഹമുള്ളവറാക്കിതീക്കുന്നു? 

ഉപ്പതിന്നവ൯ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന 

“ഉപ്പ്” തിന്നവന് വെള്ളം കുടിക്കും? എന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലു” 
മലയാളത്തിലുണ്ട്. മപ്ല് ഫത്തുകൊണ്ടാണു നമ്മളെ ദാഹമുള്ളവ 
രാക്കിതീക്കുന്നതെന്നു” നിങ്ങളാരെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? 

നാം ഭക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ ആഹാരത്തിലും ഒരു ചെറിയ തോതി 
ലെങ്കിലും ഉപ്പണ്ടായിരിക്കും. കോശ (ടിഷ്യു) ങ്ങളില് നീന്നു” വെ 
ള്ളം വലിച്ചെടുത്തു” കിഡ്നികളിലേക്കു” വിട്ടക എന്നതാണു” ഉ 
പ്പിനെറ ഒരു ഗുണം. സാധാരണയായി ഈ വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ള 
ത്തിന്ദെറ അളവു” വളരെ ചെറിയ തോതിലറയിരിക്കും. എന്നാല് 
നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തില് ഉപ്പ്” കൂടുതലുണ്ടെങ്കില് അതനുസ 

രിച്ചു” കോശങ്ങളില് നിന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്െറ അ 

മവ കൂടുകയും, തരാഫലമായി കോശങ്ങളില് ജലത്തിന്െറ കുറവു ' 

അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയുന്നു. കോശങ്ങളായ നാക്കിനും തൊണ്ട 

സ്തം ഈ അവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുകയും, അവ ജലത്തിന്െറ കുറവി 

നാല് വരണ്ടപോവുകയും ചെയുന്നു. ഇതില്നിന്നും നാം മനസ്സി 

ലാക്കുന്നതു” വായ മാത്രമല്ല ശരീരത്തിനെറ എല്ലാഭാഗങ്ങളിലും ജു 

ലത്തിനെറ ആവശ്യം ഉണ്ടു” എന്നുള്ളതാണു”. ജലത്തിനെപ്പോലെ 

ദാഹം തീക്കുവാന് പററിയതായ വേറെ പദാത്ഥമൊട്ട ഇല്ലതാനും? 

- എം, ജ॥, മാര് 

ബാലവാടി ലേഖകരോട്ട്' 

ബാലവാടിയിലേയ്ക്കുള്ള ലേഖനങ്ങളും കഥകളം 160 വാക്കില് കവി 
യരുതു“. കവിത 16 വരിയില് കൂടാന് പാടില്ല. കടലാസ്സിന്റെ ഒരു 

വശംമാത്രം എഴുതി നിങ്ങളുടെ മാററര് ടി, ആര്. ശങ്കണ്ണി, പത്രാധിപര്, 

യുറീക്ക, മണ്ണത്തി, തൃശൂര് എന്ന മേല്വിലാസത്തിലയയ്റ്കൂക. 
ത... 

൫99 യ്യറീക്ക 



പി ളുസ്തിക്കിന്െറ ൭൧ 

൬1ങ്ങളില് ചിലരെങ്കിലും ധരിച്ചിട്ടള്ള ടെര്ലി൯, നൈലോ 

ണ്, റെയോണ് മുതലായ തുണിത്തരങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക്ക്” തന്നെ. നി 

ങ്ങള്ക്കതുഭ്ുതം തോന്നുണ്ടോ? ഇതു” ബഹിരാകാശ യുഗമല്ലം പ്ലാ 

സ്ത്രിക്കു” യുഗമാണു'. 

ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകള് പലതരത്തിലു 

ണ്ട്. യാതൊരു രാസപ്രവത്തനത്തിനും മാററം വരുത്താന് കഴി 

യാത്ത പോളിത്തിന്, പി. വി. സി. [പൊളിവിനയിന് ക്ടോ 

റൈഡു”, കനം കുറവാണെങ്കിലും ഉരുക്കിനെ വെല്ലന്ന ശക്തിയു 

ള്ള അക്രിലിക്കുപ്ലാസ്റ്റിക്കു”ം ചില്ലിനേക്കാള് സുതാര്യവും ചില്ലകൊ 

ണ്ടുണ്ടാക്കാവുന്ന എല്പാവസ്തക്കളണ്ടാക്കാവുന്നതും എളപ്പത്തിരുപൊ 

ട്ടാത്തതുമായ പേഴ്സ് പെക്സ്പ്ലാസ്റ്റിക്ക്, മൂദുവയതും കൂട്ടിമുട്ട 

മ്പോള് ലോഹത്തിനെറ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുമായ പൊളി 

സ്റ്റിറി൯ പ്ലാസ്റ്റിക്ക്” എന്നിവയെല്ലാം വിവിധതരം പ്ലാസ്ത്ിക്കുക 
ളാണ്, 

മനുഷ്യന്െറ പ്രധാനവയവങ്ങളെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൊണ്ടു” നി 
മ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടണ്ടെ”. അടുത്ത ഭാവിയില് ഒരു പുണ്ണമനുഷ്യനെ, ചോ 

രയും മാംസവും ജീവനുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ, പ്ലാസ്റ്റിക്കു കൊണ്ടു നി 

മ്മിക്കുമോ ആവോ? ന്നു” ഒരു ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങള് അമേരി 

ക്കയില് മാത്രം സിലാസ്റ്റിക്ക് ട്യൂബ് എന്ന ഒരുതരം പ്ലാസ്റ്റിക്കു ടയ 

ബൃുകള് തലച്ചോറില് വെള്ളമുണ്ടാവുക എന്ന ഒരു രോഗത്തിന്െറ 

പ്രതിവിധിക്കായി തലയിൾ ചെപവിക്കു' പിന്നിലായി ഉറപ്പിക്കു 

ന്നു ഇതു” തലച്ചോറില് അധികരിക്കുന്ന ജലം പുറത്തുപോകാന് 

സഹായിക്കുന്നു. ഈ കുഴലു കുടെ നീളം 18മുതല് മാഇഞ്ചുവരെയും 

കനം ഒരിഞ്ചിനെറ പതിനാറിലൊനുമാണു. തലച്ചോറിന്െറ ആ 

വരണത്തിനുണ്ടാവുന്ന വിള്ളലുകളും ഡാക്രോണ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള 

സിലാസിക്കുപ്ലാസ്റ്റിക്കു്“ കൊണ്ടു” തടയാന് സാധിക്കും. ഇന്നു” 

100_ല്കൂടടതല് ആളകള് അമേരിക്കയില് പ്പാസ്റ്റിക്കു” കൊണ്ടുള്ള 
ആവരണം തലയോടില് ഓപ്പറേഷ൯മൂലമുണ്ടാകുന്ന വിടവു നിക 

ത്താ൯ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതു'"” ബെർ 
ഗ്രാം സെല് വര്ന്റ്റോണ് എന്ന വിദശ്ധനാണു. അദ്ദേഹംതലച്ചോ 

1971 മേയ് 50 



ബാലവാടി മക ഡമഥമമഫ്്മ 
ി 

നലക ട്രോന്നിക്ക് ചെവി 

വാഷിങ്ങ"ടണിലെ സ്റ്റേററു" സവ്യകലാശാലയിലെ എന്ജി 
നീയര്മാര് ഇലകട്രോണിക്കു” ചെവികള്ക്കു” രൂപം നല് കിയിരി 
ഒന്നു, ഈ ചെവികള്ക്കു” സാധാരണ നാം കേള്ക്കാത്ത ഇന്ഫ്രാ 

സോണിക്ക്” വേവു“സു് (1-൦ ഡയ) പിടിച്ചെടുക്കാന് 
കഴിയും. പലതരത്തില് ഉല് പാദിക്കപ്പെടന്ന ഈജ്ജും വായുവി 
ലേക്കു” തള്ളിവിടുമ്പോള് ഉണ്ടാവുന്ന, ശബ്ദമാണ് ഇന്ഫ്രാ സോ 

ണിക്ക് വേവൃസ് അല്ലെങ്കില് ശബ്ദം. ഈ ശബ്ദും നമുക്ക്” കേള് 
ക്കുവാ൯ കഴിയുകയില്ല. ഈ കങണ്ടുപിട്ടത്തം വായുമണ്ഡലപഠി 
ത്തത്തെയും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണത്തെയും വളരെയധികം സ 

ഹായിക്കുമെന്നു കുതതുന്നു | 

__പ്വല്സ് 

ബാലവാദിയില് ഒരു ലേഖനപരമ്പര 

റേദ്ധിയോ?) 

എഴുതുന്നതു”: എ. സുബ്രഹ്മണ്യന് 

അട്ടത്ത ലക്കത്തില് 

ഗഗ വിയെല്മോ മാര്കോണി 

റിലെ രക്തധമനിക്കുണ്ടായ വീമ്മത (ടന) തടയുവാനായി 

നടത്തിയ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയ ലാണു” പ്ലാസ്ത്റിക്കാവരണങ്ങള് തല 
യോട്ടിലെ ശസ്ത്ര ക്ിയദ്വാരഞ്ങള് അടയ്ക്കാ൯ ഉപയോഗിച്ചതു്. ഇ 
ങ്ങനെ മനുഷ്യന്െറ ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ മിക്കസംഗതിക 

ളിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കു” വിജയപൂവ്വം മുന്നേറുകയാണ്, 

__മൃര്ട്ടിന്ടിപ്പ” 
അവലംബഗഗന്ഥങ്ങള് 
2]്ലി൦ 10-റ്൮...... ൧൨൩൨1൪ ൧1൨0 
1൨൮ ലീല്യാഥേക 1൨1 
11൦ 100൨൦ ല് ഉല്യാധില ടലിധേഠ 

586 ഡുറീിക്ക 



പം ്്്്റ്ട 

കൊറീനയെ പരിച്ഷയപ്പെടക 

കൊറീനയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. 

ഇ കൊച്ചുമിടുക്കി ലോകത്തിലെ *“അത്ഭുത"*ങ്ങളിലൊ 
ന്നാണു“. കൊറീനക്കു” മൂന്നര വയസ്സേ പ്രായമായിട്ടുള്ള. പക്ഷെ 
അവളുടെ ഓമ്മശക്തി അസാധാരണമാണു്. ഒരിക്കല് പറഞ്ഞു 

കൊട്ടത്താല് പിന്നെ അതൊരിക്കലുമവള് മറക്കില്ല. 

അനാരോഗ്യംമൂലം ജോലിക്കു പോകാ൯ സാധിക്കാത്ത ഒരു 

ജുമ്മന്കാരന്െറ മകളാണു” കൊറീന. 

അയാള് അവള്ക്കു്” പല കഥകളും പഠഞ്ഞുകൊടുക്കും. പല 

വാത്തകളം വായിച്ചു കേള്പ്പിക്കും. 

അത്രമതി. അതെല്ലാം ആ കൊച്ചുതലയില് ഒരിക്കലും മായാ 

'ത്തവണ്ണും കയറിക്കഴിഞ്ഞു. 

പേരുകള്. തിയ്യതികള് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം യാതൊരു പിശ 

കും കൂടാതെ അവള് പറയും. 

ബാഹ്യയാന്തര പുരുഷന്മാരായ ഗഗാറിനെപ്പററിയും ആംസ് 

ട്രോങ്ങിനെപ്പററിയും അവള് പറയും. 

ലോകത്തിലെ ഏററവും ഉയരം കൂടിയ മലയെപ്പററിയോ നീ 

ഒംകൂടിയ നദിയെപ്പററിയോ അറിയണമെങ്കില് നിങ്ങള്ക്കു” വി 

ഇഞാനകോശങ്ങളുടെ സഹായമൊന്നും തേടേണ്ടതില്ല; കൊറീന 

യോടൊന്നു ചോദിച്ചാല് മതി. 

സുദീഘങ്ങളായ പദ്യങ്ങള് തികഞ്ഞ അത്ഥബോധത്തോടെ 

യെന്നപോലെ അവള് മനഃപാഠമായി ചൊല്പന്നതു കേള്ക്കാം 

പക്ഷെ കൊറീനയും കുട്ടിയാണ്. ചിലപ്പോള് പടുവികൃതി 

യായി മാറും. പറഞ്ഞാലൊന്നും കേള്ക്കില്ല. ചോദിച്ചതിനൊ 

ന്നും മറുപടി നല്കില്ല. അവള് പാവക്കുട്ടികളം കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമാ 

യി കെട്ടിമറിയും., ആ നേരത്തു” അവളോടെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് 

ഒരു കായ്യവുമില്പഃ 

“എക സ്പ്രസ്സ്' 

39171 മേയ” 6897 



മലമ്പുഴഷ്ണുപോകാം സി. കെ. രാമചന്ദ്രന് 

(520_രുനിന്നു” തുടരുന്നു) 

സമയം 11മണിയായി. പിന്നീടവര് താഴോട്ടിറങ്ങി ഗാര്ഡ 
നിലേക്കു” തിരിച്ചു. മനോഹരമായ മലമ്പഴ ഗാര്ഡന്സ്! ക്രി 
ത്രിമജലധാരിയന്ത്രങ്ങള്! അവയ്ക്കിരുപുറവും ഡാലിയാ പൂക്കളേ 
യും ഡ്വെപ്പീസി പൂക്കളേയും ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന പുച്ചടികള്! സിമ൯റു 
പലക പാകിയ ക്രൊച്ചു നിരത്തുകള്! അവക്കു” അരികില് നില്ല, 
ന്ന വബ്ണുശബളമായ ചെടികള്! കാളിയമദ്നത്തിലേപ്പെട്ടകൊണ്ടി 
രിക്കുന്ന ധ്രീകൃഷ്ണന്: ചാച്ചാനെഹൃുവിന്െറ പൂളണ്ണ്ണകായ പ്രതിമ] 
റോസാച്ചെടികള് പുഷ്കിച്ചുനില്ല്യന്ന പനിനീര് തോട്ടം! വിവിധ 
തരം വന്യമൃഗങ്ങളെ വളത്തുന്ന മിനിയൈച്ചര്സൂ! കുരങ്ങന്മാര്! 
പക്ഷികള്! അതെല്ലാം കണ്ടവര് ബാലവാടിയിലെത്തി. അവി 
ടെയുണ്ടു് ഒരു കൊച്ച “ടെയി൯*! കുട്ടികള് അതില് കയറി സ 
ി്വരിക്കുന്നതിലും മടികാണിച്ചില്ല. ആ യാത്രയും കഴിഞ്ഞു കുറ 

ച്ചൊന്നു നടന്നു. അപ്പോള് ഒരു പടുകൂററന് മത്സ്യം അവരുടെ 
ദൃഷ്ടിയില് പെട്ടു. അതു” മത്സ്യമല്ലായിരുന്നു. അതു് ഒരു കൊച്ചു 
തടാകത്തിനുള്ളിരല് ശില്പസാകുമാര്യം പിഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു ൮൭1൨ 
ദഠ്േമസ്ധ൩ അണ്. കുറച്ചു നടന്നപ്പോള് അവര് അതിന്െറ അ 
ടടത്തെത്തി. ഒരു തടാകത്തില് വായും പൊളിച്ചുകിടക്കുന്ന ആ ഉഗ്ര 

മത്സൃത്തിന്െറ പ്രവേശനകവാടമായ വായില്കൂടി അകത്തു കട 
ന്ന് പലതരം മത്സ്യങ്ങളെ പ്രദശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. ശാ 
പ്പാട്ട് കഴിച്ച് കുറച്ചൊന്നു വിശ്രമിച്ചു” നേരെയവര് എഞ്ചിനീയര് 
കുമാരനെറ ക്വാര്ട്ടേഴ്സിലേക്കു തിരിച്ചു. മടക്കയാത്രയ്ക്കൊരുക്ക 
മായിട്ടവര് കാറില് കയറിഴും 

(അവസാനിച്ചു 

റീ ആശൂര് ഏജന്സി 
“യൂറീക്ക?യുടെ തൃശൂരിലെ ഏജു൯റ്റ് മിസ്ക്റിസ് വി. പി. 

ജോസ് (കുമാര് ബില്ഡിംഗ്സ, തൃശൂര്) ആകുന്നു. കഴിഞ്ഞ 

ലക്കം “യുറീക്കായില് വന്ന ഒരു ഏജന്സി അറിയിപ്പില് തൃശൂ 

രില് €യൃറിക്ക”, മംഗളോദയം ബുക്ക്സ്ത്റാള് വിതരണം ച്ചെയ്യന്നു 

എന്നു ചേത്തുപോയിട്ടുണ്ട്'. കേരളശാസ്ത് സാഹിത്യ പരിഷ 

ത്തിന്െര് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള് എല്ലാം “മംഗളോദയ"ത്തിരു കി 

ട്ട ആ ധാരണയിലാണു” മംഗളോദയം” “യുറീക്ക? വിതരണം 

ചെയ്യുമെന്നു” അറിയിച്ചതു”, മറിച്ചൊരു ധാരണ, അതായതു”, 

മംഗളോദയം തൃശൂരില് യുറീക്കയുടെ ഏജന്സിയെടുത്തു വിതരണം 

നടത്തുമെന്നുള്ളതു --തെററാണു, 
__ മാനേജിംഗ് എഡിററര് 

രം... അതയ ണം 
538 യയറീക്ക 



ജീവാണുവിന്െറ അതൂതകരമായ കണ്ടപിട്ത്തത്തോടെ 

പ്രയോജനകരമായ വലിയ വാശഗ്ദാനങ്ങളാണു” ഡോക്ടര് ഖരാന 

മനുഷ്യലോകത്തിനു നല്ലിയിരിക്കുന്നതു”. 

കുഞ്ഞപ്പന്, ചെറായി 

കുത്രിമളിവന്െറ രല്ലി 

പണ്ട പണ്ടേ മനുഷ്യന് സ്വപ്പം കണ്ടിരുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ച 

ത്തെ കീഴടക്കണം; പ്രപഞ്ചരഹസ്ൃത്തിന്െറ നിഗൂഡ മേഖലകള് 

വിശ്മേഷിച്ചറിയണം; അണ്ഡകടാഹങ്ങളില് മനുഷ്യന്െറ പരി 

പാവനമായ പാദരേണുക്കള് വിതറണം. ചന്ദ്രോപരിതലത്തില് 

ആംസ്നോംഗിന്െറ പാദസ്പര്ശമേററതോടെ ആ സ്വഫ്ലം സാക്ഷാല് 

കരിക്കപ്പെട്ട, 

ഇതാ മറെറാരു സ്വപ്പം കൂടി സാക്ഷാല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കു 

ന്നു. പ്രകൃതിയില് എങ്ങിനെ ജീവനുണ്ടായി*$_ആ സഗ്ഗു പ്രക്രിയ 
അതേ രീതിയില് പരീക്ഷണശാലയിലെ പരീക്ഷണനാളിയില് 

കൃത്രിമമായി സ്ൃഷ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന് ബ്രഹ്മാവായി മാറിയി 

രിക്കുന്നു! ഒപ്പാരിന് കണ്ട സ്വപ്ലം. 

നിലത്തിലെ പൊടികൊണ്ടു” മനുഷ്യനെ നിമ്മിച്ചിട്ട്” മുക്കില് 
ജീവശ്വാസം ഈതി മനുഷ്യനു്” ജീവന് നല്കി എന്നാണു” വേദ 
പുസ്തകം ഉദ “ഘോഷിക്കുന്നതു. വസ്ത്രനിഷ്ട ശാസ്ത്രത്തിന്െറ പിടി 
യില് ഒന്നാണു് “ജീവന്” എന്ന പ്രതിഭാസം എന്നു”. ആദികാലം 
മുതല് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ ജീവശാസ്ത്രത്തി 

നെറ അത്ഭുതാവഹമായ നേട്ടങ്ങള് തകത്ത്ു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

മെ൯ഡലിനെഠ പാരമ്പയ്യ ശാസ്ത്ര പര്യവേക്ഷണത്തിലൂടെ അ 

നുസ്ൃൃതമായി വളന്നു ജീവശാസ്ത്രം, ഹര്ഗോവിന്ദ ഖം,രാന പരീ 

ക്ഷണ നാളിയില് ജീവന്െറ സൃഷ്ടരികമ്മം സാധിച്ചതോടെ ശാ 
ജഞ്ഞന്മാരുടെ തല പുകച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വളരെയേറെ സങ്കീണ്ണമാ 
യ ഒരു പ്രശ്നം ഏറെക്കുറെ പരിഹൃതമായിരിക്കുന്നു. 

ജീവാണുവിന്െറ അത്ഭുതകരമായ കണ്ടപിടത്തത്തോടെ ൮൮ 

യോജനകരമായ വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്” ഡോക്ടര് ഖംരാന 

മനുഷ്യലോകത്തിനു നല് കിയിരിക്കുന്നതു”. മാനസികരോഗങ്ങ 
ളെപ്പോലെയുള്ള ചില പരമ്പരാഗത രോഗങ്ങളും, ഇന്നും വൈദ്യ 

1971 മേയ" ട്; 39 



കൃത്തിമജീവന്്െറ ശില്പി കുഞ്ഞപ്പന് ചെറായി 

ശാസ്ത്രത്തിനു നിയന്ത്രണവിധേയമായിട്ടില്ലാത്ത പ്രമേഹവും ക്യാന് 
സറും പോലും നിഷ പ്രയാസം സുഖപ്പെടുത്താന് സാധിക്കുമെന്നു 
മാത്രമല്ല ഉത്തമവ്യക്തികളുടെ മാതൃകകള് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാന് ക 
ഴിഞ്ഞേക്കുമെന്നു” അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടന്നു. 

19022 ജനുവരിയില് പഞ്ചാബിലെ ഒരു ഗ്രാമീണ കുട്ടംബ 
ത്തീല്, ജനിച്ച ഖംരാന; 1 0457ല് എം. എസ്സ് സി. പാസ്സായിം 
ഗവ. സ്കോളര് ഷിപ്പോടുകൂടി ലിവര്പൂള്” സവ്യകലാശാലയില് നി 
ന്നു” രസതന്ത്രത്തില് ഡോക്ടര് ബിരുദം നേടിയ” അദ്ദേഹം ബിരു 
ദാനന്തര ഫെല്ലോഷിപ്പോടെ സ്വററു“സര്ലണ്ടിലെ ഫെഡറല് 
ഇനസ്റ്റിററയട്ടില് വീണ്ടും ഗവേഷണമാരംഭിച്പു. അവിടെനിന്നും 
ഇന്ത്യയിരു തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം തന്െറ 4ഗവേഷണം തട 
രാ൯ ഇന്ത്യയില് യാതൊരു സാഹചയ്വുമില്ലാതെ?; നിരാശനായി, 
1920-ല് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു കപ്പല് കയറി. 

അവിടെ, കേംബ്ബരിഡ്ജില് സര് അലക്സാണ്ടര് കേഡിനന്െറ 
കുടെ ഗവേഷണം ത്മരംഭിച്ചതോടെ ഖംരാനയുടെ ഭാഗൃനക്ഷത്രം 
ഉദയം ചെയ്തു, തുടര്ന്നു” ശാസ്തരംഗത്തു" അദ്ദേഹം നിരവധി ബ 
ഹുമതികള് കരസ്ഥമാക്കി. ഏററവയം വലിയ ലോകബഹുമതി 

യായ നോബരാ സമ്മാനവും 1968ല് അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചു. അ 
ങ്ങിനെ പ്രശസ്തിയുടെ ഉന്നത സോപാനത്തിലാണു് ഡോക്ടര് ഖം 
രാന ഇന്നു്. 

അമേരിക്ക നപരരത്വംയസ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ നമു 

ക്കൊരു ഭംഗിക്കുവേണ്ട!, അഥവാ, സംതൃഫ്തിക്കുവേണ്ടി ഇന്ത്യാക്കാ 

രന് എന്നു വിളിക്കാം. നമുക്കഭിമാനിക്കാന് അവകാശമില്ല; ഡോ 

കൂര് ഖംരാനയെ വാത്തെടുത്തതു” നമ്മുടെ കഴിവല്ല. ആ അവകാ 

ശം യൂറോപ്പിലെ പരീക്ഷണശാലകള്ക്കാണു”, ഇന്ത്യയില് ജനി 

ച്ചും അത്തയും ശരിതന്നെ. 

ഇനി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്കു തിരിച്ചു വരുമെന്നു” വിശ്വ 

സിക്കാനും നിപവ്വത്തിയീല്പ. അത്രദ്തു വേദനയോടെയാണദ്ദേഹം 

1950ല് ഇന്ത്യന മന്തു ല്നിന്നും വിട വാങ്ങിയതു”. നമുക്കദ്ദേഹ 

ത്തെ മാനവരാശിയുടെ ശാസ്തരജ്ഞനായിട്ട കാണാം. അതാണല്ലോ 

ഏറേയും ശരിയും 

യാന പ യുറീക്ക 



നനന്ത്ഞ്ഞ്ഞ്ത്തന്തതനനന്തനത് ൬ 

ര 
ി 

ക് 
ടം 

യ 

ആദ്യമായി വിറയലും കുളിരും അനുഭവപ്പെടും. പനിയും ഛദ്ദിയയം 
ഉണ്ടാകാം. ശരീരം മഞ്ഞുകട്ടപേലൈ തണുക്കും, കൂടാതെ 14% 

വരെയോ അതില് കൂടുതലോ പനിയയണ്ടാകാംം 

വ എ വി 

മലസ്വനിയുടെ ൭൧ 
വളരെ പ്രാചീനമായ ഈ രോഗത്തിനുള്ള ധാഡസ്ത്രിയമായ കാര 

ണം സമീപകാലംവരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. മലേറിയ എന്ന വാ 
9 ഇററാലിയന് ഭാഷയില് നിന്നും, ഉണ്ടായതാണു'. ഇററാലിയ൯ 

ഭാഷയില് അതിന്െറ അത്ഥം ദുഷിച്ചവായുവെന്നാണ്. അങ്ങനെ 

മലമ്പനി മലിനവായവില്നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമായിട്ടാണു” 

പണ്ടു് പാശ്ചാതൃര്. വിശ്വസിച്ചു പോന്നിരുന്നതു”. എന്നാരു ശാ 

സ്തൂജമെന്മാരുടെ ഗവേഷണഫലമായി 19-൧൦ നൂൂറവാണ്ടിന്െറ അവ 
സാനത്തോടുകൂടി മലമ്പനിയുടെ സംക്രമണരീതി ലോകത്തിന് 

അറിവായി. 1860. ല് മലവ്ബനിരോഗികളുടെ രക്തത്തില് കാ 

ണാറുള്ള ഒരുതരം രോഗാണുക്കളാണ് ഇതിനു് കാരണമെന്നു” “ലാ 
വാ൯? എന്ന ഒരു ഫ്രെഞ്ച് പട്ടാളഡാക്ടര് വെളിപ്പെട്ടത്തി. 
1 9892ല് ഇന്ത്യന് സൈന്യത്തില് ജോലി നോക്കിയിരുന്ന “റോ 
നാള്ഡ് റോസ്സ്റു" (നച [14 ടട) പന്ന ഒരു സ്ന്ലോട്ടിഷ”ഡാക്ടര് 
ചിലതരം കൊതുകുകളില് മലമ്പനി അണുക്കള്ക്ക് വളരുവാന് ക 
ഴിയുമെന്നും അവ കടിക്കുന്നതുമൂലം ഒരാളില് നിന്നും മറെറാരാളിലേ 
ക്ക” രോഗാണുക്കള്ക്ക് സംക്രമിക്കുവാഡ കഴിയുമെന്നും കണ്ടുപിടി 
ച്ചും കൊതുകുനിവാരണംകൊള്ടെ” മലമ്പനിനിവാണം സാദ്ധ്യമാ 
കുമെന്നും റോഡ്സ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 1 308-രാ വെററിസ്ത്റാഗ്രാ.്ല്രി 
(ലെമ (മട) എന്ന ഇററാലിയ൯ ശാസ്ത്രജഞന്മെറ ഗവേഷ 
ണങ്ങളുടെ ഫലമായി മലമ്പനി രോഗാണുക്കള് പകത്തുന്നതു”് അ 
നാഫലിസു"' വര്ഗ്ലഗത്തില്പ്പെട്ട പെണ്കൊതുകകള് മാത്രമാണെ 
ന്നു തെളിഞ്ഞു. അങ്ങനെ മലമ്പനി രോഗാണുക്കളുടെ ജീവിത പ 
രിപ്ൃത്തി അഥവാ സംക്രമണ രീതിയുടെ വിശദാംശങ്ങള് അദ്ദേ 
ഹം ശാസ്ത്രലോകത്തിനു സംഭാവനചെയ്തു. എങ്കിലും മലമ്പനിരോ 
ഗാണുക്കളുടെ ജീവിത ശൃംഖലയില് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ്ണി കണ്ടുപി 
ടിക്കേണ്ടതായി അവശേഷിച്ചിരുന്നു. അതായതു” രോഗാണുക്കള് 
കൊതുകിരുനിന്നും മനുഷ്യശരീരത്തില് കടന്നുകൂടിയതിനുശേഷം 
അവ രക്തത്തിരു പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടടന്നതുവരെ, അവയ്ക്ക്” എന്തുസംഭ 
വിക്കുന്നുവെന്നതു“ മാത്രമല്ല മലമ്പനി രോഗികള്ക്കു” പ്രയ്ൃക്ഷ 
ത്തില് രോഗം ഭേദമായാലും, വീണ്ടും അനേക മാസങ്ങളോ, വ 
ര്ഷങ്ങള്ക്കുശേഷമോ രോഗം വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതിന്െറ കാരണ 

(2424-ല് തുടരുന്നു) 

 വാത്ത്്ത്ത്തത്ഞ്ഞ നത്ത്, 



നിങ്ങളടെ ആരോഗ്യ പ്രശ'നങ്ങഠം 
ഡോ. എന്. പി. കാത്ത്യായനിയമ്മ 0/0 യയറീക്ക, മണ്ണുത്തി, തൃശൂര് 

എന്ന മേല് വിലാസത്തിലെഴുതി അയയ്ക്കുക 

ഡോ. എന്. ചി. കുത്ത്യായനിയമ്മ 

കുട്ടികളുടെ ഡോക് ടര് 
താരാനാഥന൯, ജി , ൨ളയന് ചിറങ്ങര 

എനിയ്ക്ക് 17വയസഡ്സായി. 9വാംസ്റ്റാന്േറര്ഡില് പഠിക്കുന്നു. 
ആരോട്ടം ഒന്നും സംസാരിയ്ക്ക്കാതെ ഏകാന്തതയില് കഴിയാനാണ്" 
എനിയ്ക്കിഷ്ും. പഠിപ്പിരു ധഗ്രദ്ധിക്കാ൯ു സാധിയ്ക്കുന്നില്ല. നോവല്, 
ചെറുകഥ മുതലായവ വായിക്കാന൯ു തോന്നും, ചിലപ്പോള്. എന്െറ 
ശരീരം ശോഷിയ്ക്കുന്നു. സ്വന്തം അാച്ഛനോടടപോലും സംസാരി 
ഷാന് തോന്നന്നില്ല. രാത്രിയിര ഉറക്കമില്ല, ഞാനെന്താണ് 
ചെയ്യേണ്ടതു” 

രാമനാഥന്, ആലുവാ 

പനിയ്ക്ക്” 17 വയസ്സു കഴിഞ്ഞു. പ്രിഡിഗ്രിയ്ക്കു പഠിയ്ക്കുന്നു. 
ശരീരം വളരെ മെലിഞ്ഞാണു. വല്ലാത്ത ക്ഷീണവുമുണ്ടു”. ആ 
ഹാരം വേണ്ടുവോളം കഴിയ്ക്കുന്നുണ്ടു”. എന്നാല് ശരീരത്തില് യാ 

തൊന്നും കാണുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞകൊല്ലം ഒരപകടത്തില് പ്പെട്ട” 

ശരീരത്തിനു” ക്ഷതം പററിയിട്ടുണ്ടു. അനവധി ഡോക്ടര്മാരെ 

കണ്ടു. അവര് ശരീരത്തിനു യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ഏന്നാണു” പ 
റയുന്നതു”. ദയവു ചെയ്ത് ശരീരത്തിനു നല്ല ബലവും തടിയും വെ 
സ്ക്യന്നതിനുള്ള നിദ്ദേശം തരിക. 

ടി, സി. രാധാഷ്ചച്ലുന് കല്ലേറവംകര 

ഞാന് 12 വയസ്സുള്ള ഒരു വിദ്യാത്ഥിയാണു്. ഫുനിയ്ക്കകു തീ 
രെ ആരോഗ്യമില്ല. ശരീരം തീരെ ശോഷിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഇതിനു 

ഫന്തെങ്കിലും പ്രതിവിധി പറഞ്ഞുതരിക, 

കെ. വി. രാമഴ്യപ്യു൯, വരടിയം 

എനിയ്ക്ക്” 15 വയസ്സുണ്ട്. 8൦ സ്ത്റാനേറര്ഡിലാണെ” പഠി 

സ്ത്ന്നതു”്. ഫുന്െെറ ശരീരം വല്ലാതെ ശോഷിസയ്ക്കന്നം എനെറ അ 

നിയനു് എന്നേക്കാളും തടിയുണ്ട്. തടിയുണ്ടാവാ൯ ഞാനു എന്തു 
ചെയ്യണം" 

682 യൂറീക്ക 



കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടര് ഡോ. എന്. പി. കാത്ത്യായിനിയമ്മ 

ജി. ശോഭനകുമാ൪, ഇരവിപുരം 

എനിയ്ക്കു” കൂടെക്കൂടെ തലകറക്കം വരുന്നു. ആഹാരത്തിന്െറ 

കുറവുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല. ഇതിനു” വൈദ്യസഹായം പലപ്പപോഴ്ചം 
തേടിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ തൂടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെ കാണും: 

ഈ സുഖക്കേട്ട് എന്െറ സഹോദരനുമുണ്ടു്”. ഇതു” മാറാന് എന്തു 

ചെയ്യണം? 

എ. യം. അബുബക്കര്, വടക്കാഞ്ചേരി 

ഞാനൊരു 9ാം സ്റത്റാനേറര്ഡ് വിദ്യാത്ഥിയാണു്. എനി 

ത് യാതൊരു മനഃസ്സമാധാ നവുമില്ല. ഒന്നിലും എന്യ്ക്ക്” താല്ലയ്യ 

വുമില്ല. ശരീരം തീരെ ഗോഷിയ്ക്കുന്നു. ഉറക്കം കുറവാണു“. ഞാന് 
എന്തു ചെയ്യണം 

൨൫. പി നടരാജന്, കൂക്കഞ്ഞചേരീ 
ഞാന് ( നടന്ന പോവുമ്പോള് പെട്ടെന്നു്” ആരോ എന്നെ അടി 

ക്കാന് വരുന്നതായി തോന്നുന്നു. ഒററക്കിരിയ്ക്കുമ്പോള് ഉറക്കെ ശബ്ദ 
മുണ്ടാക്കാനു തോന്നുന്നു, ഉയരത്തു നില്ല്മ്പോള് താഴേയ്ക്കു ചാടാ൯ 

തോന്നുന്നു. ഉറങ്ങിയെണീസ്റ മ്പോള് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം തോന്നു 
ന്നു. ഞാന് എന്തു ചെയുണം? 

കെ. എസ്. ചാത്തുണ്ണി, നടവരമ്പു”; എ. സി. ജോസഫ; 
ഭരണങ്ങാനം; കുഞ്ഞുസീതികോയ, കൂട്ടിലങ്ങാടി എന്നിങ്ങ 
നെ ഒട്ടേറെ സുഹൃത്തുക്കഠം ഏതാണ്ടീ മട്ടുള്ള കത്തുകഠം എഴുതി 
യിരിക്കുന്നു. മാനസികമായി എന്തോ ഈ കുട്ടികഠംക്കു” തക 
രാറുണ്ട”. ഈ കുട്ടി കരം മിക്കവരും 1ഠമുതല് 1 വയസ്സവരെ 

പ്രായമുള്ള വരാണെന്നു കാണുന്നു. കൌമാരത്തിന്െറ സ്ഥായി 

യായ ചാപല്യങ്ങഠം ഇവരില് ചിലരിലെങ്കിലുമുണ്ടു”. ഇവ 
രെ ഞാന് കൂട്ടത്തോടെ ഏതെങ്കിലും മാനസീക ചികിത്സക 
നു” ശുപാര്ശ ചെയുന്നു. 

തം ക്കം കി നം ച ചം സ ച് ധം ര്ത്ത ടം കം ന് കം യം ഷ് ആം ചിറ 

അടുത്ത ലക്കത്തില് ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്ലേഖനം 

പ്0ള യ) 

എഴുതുന്നതു": ഡോക ടര സി. ൭൪൭. രുമച്ന്ന് 

സം വം പം ആട. യം രം പം രിം ചം ച 

്ല്യനയത്നനന്െണ്ത്ത്തതത്തത്തത്തതത്ത്തു 

29171 മേയ 543 



മലമ്പനിയടെ കഥ എസ്സ? 
ത്തായ ല്പം ധി 

൭341ല് നിന്നു തൃടരുന്നു 
വും വ്ൃക്തമല്ലായിരുന്നു. രോഗാണുക്കള്ക്കു" രക്തത്തിലല്ലാതെ 
ശരീരാന്തഭാഗങ്ങളില് എവിടെയോ ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെ 
ന്ന് ഇതില്നിന്നൊക്കെ ഈഹിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് ഈ 
സങ്കേതം ഏതു് ആന്തരാവയവമാണെന്നു” വളരെ കാലത്തേക്കു" 
ഒരു രൂപവുമില്ലായിരുന്നു. 1 948.ല് എച്ച്. ഇര. ഷാര്ട്ട്” 
(11. 1. 510൩) എന്ന ശാസ്തജ്ഞാനാണു* ഇതു” കണ്ടുപിടിച്ചതു. 
അദ്ദേഹത്തിനെറ ചിരകാലഗവേഷണ ഫലമായി മലമ്പനിരോ 
ഗാണുക്കള്ക്കു" കരളിലുള്ള കോശങ്ങളില് തങ്ങാനും ഒളിച്ചു വള 
രാനും കഴിയുമെന്നും, അവ മനുഷ്യശരീരത്തില് പ്രവേശിച്ചാല് 
ആദ്യ, കരളിലാണു” വളര്ന്നു” പെരുകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ശാസ്ത്ര 
ലോകത്തെ ബോദ്ധ്യപ്പെടത്തി. ഈ കണ്ടുപിടിത്തം കൊണ്ടാണ് 
ആവത്തിച്ചണ്ടാകുന്ന മലമ്പനി (11 ടിഹ്ടല യെ നിശ്ശേഷം ഭേദമാ 
ക്ഒവാ൯ കഴിവുള്ളമരുന്നുകള് അടുത്ത കാലത്തു” കണ്ടുപിടിക്കാന് 
കഴിഞ്ഞിട്ടള്ളതു“. ഈ മാതിരി മരുന്നുകള് ആഗോളവ്യാപകമായ 
മലമ്പനി നിമ്മാര്ജ്ജന പ്രവത്തനങ്ങളുടെ വിജയത്തില് കാര്യമാ 
യ പങ്കവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അടസ്ഥാനപരമായ ചികിത്സാസമ്പ്പ 
ദായം (1ുറ്ി നഹന്നണബ്ഥ മുലം മലമ്പനിനിമ്മാര്ജ്ജനം സാ 
ദ്ധൃമായതുതന്നെ ഈ കണ്ടപിടിത്തത്തിനെറവെളിച്ചത്തിലാണു'. 

രോഗലക്ഷണങ്ങള്:__ മലമ്പനി പിടിപെട്ടാല് കൂടക്കൂടെ 
പനി ഉണ്ടാകും. പകച്ചയുടെ രീതിയും ശക്തിയും അനുസരിച്ചു” ദി 
വസംതോറുമോ, ഒരു ദിവസം ഇടവിട്ടോ, മുന്നുദിവസത്തിലൊരി 
ക്കലോ, കണിശമായും ക്രമമായും പനി, കുളിര്, ശരീരവേദന മു 
തലായ ലക്ഷണങ്ങള് ആവത്തിക്കും. 

ആദ്യമായി വിറയലും കുളിരും അനുഭവപ്പെട്ടം. പനിയും ഛ 
ദ്ദിയും ഉണ്ടാകാം. ശരീരം മഞ്ഞുകട്ടപേലെ തണുക്കും. കൂടാതെ 1049 
വരെയൊ അതിരു കൂടതലോ പനിയുണ്ടാകാം. കുളിരുവന്നതിനു 
ശേഷം ബോധം നഷ്ടപ്പെടത്തവണ്ണും ചൂട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടവെന്നുവ 
രാം. തലയ്ക്ക്” അതിയായ ഭാരം തോന്നും. കുടാതെ ദേഹത്തു” നു 
ഒളന്നരീതിയിലുള്ള ച്യടം കാണും. പിന്നീട്ട് ദേഹംവിയത്തു” വേ 

ട" കുറയുകയും, നല്ല റക്കത്തിനുള്ള ഒരു തോന്നല് അനുഭവപ്പെട്ട 
കയ്പും ചെയ്യും. അടടത്ത രോഗാക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഒരു താ 4 
ലാലിക സുഖംതോന്നും. പക്ഷെ തടപ്പുയായുള്ള ഇമ്മാതിരി പനി 
മുലം രോഗി ശക്തിക്ഷയിപ്പ് വിളറി ക്ഷീണിതനാകുന്നു. കൂടാതെ 
പ്ലീഹയ്ക്കകു” വീക്കം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യം. 

മലമ്പനി രോഗാണുക്കള് സമ്പൂണ്ണമായ പരോപജിവികളാ 
ണ്. അവയെ മനുഷ്യഗരിരത്തിലൊ, കൊതുകിലൊ മാത്രമേകാ 
ണകയ്യുളൂഒ. ഈ രണ്ട്” ആതിഥേയരുടെ ശരീരങ്ങളിലാണു മലമ്പ 
നി അഅണുക്കളടെ ലീവിതചക്രം പുത്മിയാകുന്നതു”*ഃ ി 

൫44 യയറീക്ക 



ലി 

ചേദിയ്യ,, ഉത്തരംപായും 

ശാസ്സ്രവദ്യാത്ഥികളില് നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങഠംക്കു” 'യുറീക്ക' ഉത്തരം 

പറയ്യമെന്നു” ഞങ്ങഠം വാക്കു തന്നിരുന്നുവല്ലെൊ. ഈ ലക്കത്തില് ആപം 

ക്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. മുമ്പേ പ്രഖ്യാപിച്ചതില്നിന്നു” തെ 

ല്ല വ്ൃത്ൃയസ്ഥമായാണു ഞങ്ങളിതു” പ്രവത്തനത്തില് കൊണ്ടുവരുന്ന 

തു". നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങഠംക്കു” “യുറീക്ക” നിയമിക്കുന്ന ഒരു പാനല് ഉ 

ത്തരം പറയുക എന്നതില്നിന്നു വ്യത്യസ്ഥമായി, നിങ്ങളടെ സംശയ 

ങ്ങഠാംക്കു” നിങ്ങളില് നിന്നുതന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാണ് ഞങ്ങഠം പ 

രിപാടിയിടുന്നതു”. ഓരോ ലക്കത്തിലും കുറച്ചു ചോദ്യങ്ങഠം ഞങ്ങഠം പ്ര 
സിദ്ധീകരിഷ്ക്കും. ആ ചോദ്യങ്ങഠംക്കു” നിങ്ങഠം മറുപടി കണ്ടെത്തി പ 
ത്രാധീപകയ അറിയിക്കുക.്തനിങ്ങളടെ പേരില് ആ മറുപടി ഞങ്ങടം പ്ര 

സിദ്ധീകര 'ഴ്കും. ഇഈയൊരുപരിക്ഷണത്തില് നിങ്ങളടെ സഹകരണം 

പ്രതീക്ഷിഷ്ക്കുന്നു. 

എസ്. കെ. സുരേഷ് കുമാ, വെണ്പകല് 

ചോദ്യം: 1. നനഞ്ഞ വസ്തങ്ങള് പച്ചപുല്ലിന്െറ പുറത്തു” 

വിരിച്ചുണക്കിയാരു കൂടടതരു വെണ്ട ലഭിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ 

തു 
ചോദ്യം: ൧. നിറമുള്ള വസ്ത്രക്കള് വെയിലത്തിട്ടാല് ഒന്നുര 

ണ്ടെ ദിവസങ്ങള്കൊണ്ടു” അവയുടെ നിറം മങ്ങുന്നു. എന്താണ് കാ 
രണം? 

കെ. വി. രാധ, തിരവനന്തപുരം 

ചോദ്യം: എരുമപ്പാലിനു്” പശുവിന്പാലിനേക്കാള് വെള 
പ്പണ്ടു” , എന്താണ് കാരണം? 

ജെ, മാനസന്, കൂക്കഞ്ചേരി 

ചോദ്യം: 1. ചില ജന്തുക്കള്ക്കു” ഇരുട്ടിലും കാഴ്ചയുണ്ടല്ലോ. 
അവയുടെ കണ്ണിനു” വല്ല പ്രത്യേകതകളുമുണ്ടോ? 

ചോദ്യം; 2, കറുത്ത കോഴി വെളുത്ത മുട്ടയിടുന്നതിനു” ന്യാ 
യീകരണങ്ങളണ്ടു”. ചുവന്ന മുട്ടയിട്ടന്നതിനോ? 

ചോദ്യം; 59, സ്ത്രീകള്ക്കെന്താണു” കഷണ്ടിയുണ്ടാവാത്തതു"? 

നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങഠം മേയമാസം 30നു മുമ്പ പത്രാധിപര്, 
യുറിക്ക, മണ്ണത്തി- തൃശൂര് എന്ന മേല്വിലാസത്തിലയയ്ക്കുക. 

മേയ 1971 ഗി 

നാനാ ത്തു 

ഴൂ 



ഴ് ല് ഭാവിയിലെ ഗോളവണ്ടി വി. ഗൊലൊവാചോവ? 

വുദൂരത്തില് സ്ഥിതിചെയുന്നു. ചാന്ദ്രദൃശ്യത്തിന്െറ ഒരു ടെലിവി 
ഷനചിത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടു, നമുക്കും” ഗതി നിയന്ത്രിക്കാനും 
ലൂനോഖോദിലേക്കു്” കല്പനകള് പ്രേഷണം ചെയ്യാനും കഴിയും. 
എന്നാരു കുജനിലെ വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കില്, ഗതി 
സ്വയം നിണ്ണൂയിക്കുന്നതിനു സഹായകമായ കംപ്യയട്ടറുകളും ഇതര 
യന്ര്യോപായങ്ങളും അതു” വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകേണ്ടിവരും. അടി 
യന്മരഘട്ടങ്ങളിരമ മാത്രമെ, കുജനിലെ വണ്ടിയില്നിന്നുള്ള 
അഭയ ാഥനകള്പ്രകാരം, ഓപ്പറേട്ടറയാര് കടന്നാചെല്ലൂ. കുജവണ്ടി 
യില്, $“ “ചിന്തിക്കു?ന്നതിനും സ്വയം തീരുമാനങ്ങള് കൈക്കൊ 
കളന്നതിന൯ം വാഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങള് ഉ 
ണ്ടായിരിക്കും. കുജനില്നിന്നും അയക്കുന്ന അടയാളം ഭൂമിയിലെ 
ത്തുന്നതിനു 14 മിനിട്ടുവേണ്ടിവരുന്നു. ചന്ദ്രനില്നിന്നുള്ള അടയാ 
മുത്തിനു 1.3 സെക്കണ്ട് മത്രം മതി, അതുകൊണ്ടു് കുജവണ്ടിയു 
ടെ കാരൃത്തില് കണ്ണടോള് സനമ്പ്യദായം വ്ൃത്ൃസ്തമായിരിക്കും. 

കുളു൯ന അനാരീക്ഷമുള്ളതുകാരണം അതിന്െറ വല്യപ്പം കൂടിയ 
പിണ്ഡങ്ങള്ക്കു് സ്ഥാനചലനം സംഭവിക്കുക സ്വഭാവികമാണ്. 
ദാതുകൊട്ട് ഗര്തങ്ങശ കൂടുതരു ഒുഴം കുറഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്നു 
ഗാസ്തകാരയാര് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതു ഒരു നിലയില് നല്ലതാണു്. 
ഡയുന്നാരു മറെറാരു നിലയില്, ധൂളിക്കാററിനെറ സാദ്ധ്യത അങ്ങേ 
യററം അസുഖകരമായ ഒരു ഘടകവ്യമാണു”. 

ചാന്രവണ്ടിക്കെന്നപോലെ, കുജനിലെ വണ്ടിക്കു” ചമ്രങ്ങള 
ണ്ടായിരിക്കുമൊ എന്നു്” പറയാന് പ്രയാസമുണ്ട്. എന്നാല് തത്വ 
മില്, ചന്ദ്രനിരു പരീക്ഷക്കപ്പെട്ട ചലനസമ്പ്യദായം ഇതരഗോ 
ഉവണ്ടികളും പ്രയോഗത്തില് വരുത്തിയേക്കാവുതാണുക്ല, 

('"സോവിയററ് വിശേഷങ്ങഴം') 

വിദ്യാത്ഥികളും ഗവേഷണവും” 
കേരള ശാസ്തസാഹിത്യ പരിഷത്ത” കോട്ടയം ജില്ലാ മമ്മററി 

വിദ്യാവ്ഥികള്ക്കുവേണ്ടി മലയാളത്തില് ഒരു ശാസ്ത്രലേഖനമത്സരം 
നടത്തുന്നു. വിഷയം: *“വിദ്യാത്ഥികളം ഗവേഷണവും?*, മി 

ഡില്സ്ക്കൂള്ം ഹൈസ്ക്കൂള്, കോളേജു” വിഭാഗങ്ങള്ക്കു” പ്രത്യേക 

സമ്മാനങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലേഖനത്തിന്െറ ഏററവും കൂടിയ 

ദൈര്ഘ്യം; ള്വിഭാഗം 1500 വാക്കുകള്, കോളേജു” വിഭാഗം 

3000 വാക്കുകള്. 1971 മാച്ചില് ലേഖകന് ഏതു” ക്ലാസില്, 

ള് (കോളേജ വിദ്യാത്ഥിയായിരുന്നു എന്നതിനുള്ള സര്ട്ടിഫി 

ക്കററുസഹിതം 30610971 നു” മുന്പു” കിട്ടത്തക്കവിധം എസ്, 

ശിവദാന്ധ്ം സി. എം. എസ്. കോളേജു”, കോട്ടയം എന്ന വി 

ലാസത്തില് ലേഖനം അയച്ചിരിക്കണം, ി 
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എന്െറ കഥ (കൊതുക്) കെ. സിം പണിഷ്ക്കുര 

൭516ല് നിന്നു തൃടരുന്നു 
അറിയുന്നില്ല. വീണ്ടും വേറെ “ഒരാളെ കടിക്കുമ്പോള് ഇത്തരം രോ 

ഗാണുക്കള് രക്ഷപ്പെട്ട രക്തത്തില് എത്തിച്ചേരുന്നു. അങ്ങിനെയാ 

ണ് രോഗം പരക്കുന്നതു”. ഇതുപോലെ മന്തുരോഗവും പകരുന്നു. 

അതു മുഖ്യമായിട്ട പരത്തുന്നതു” ക്യൂലക്സുകാരാണു. ഞങ്ങളില് 

ചിലക്കും ഇതില് പങ്കണ്ടു”. മത്തുരോഗത്തിനു ഒരു പ്രത്യേകതയു 

ണ്ട്. രാത്രിയില് മാത്രമേ രോഗാണുക്കള് രക്തത്തില് കാണുകയു 

വത്രേ. മററു പല രോഗങ്ങള് പരത്തുന്നവരായി ഞങ്ങളെ പ 

ഴി ചാരാറുണ്ടു”. അതില് വാസ്തൃവമില്ലായ് കയില്ല. 

എത്രയോ ശത്രുക്കളാണെന്നോ ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാന്! വെ 
ള്ളത്തിലെ ചെറുപ്പാണികള്, മത്സ്യങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കു കൂത്താടിക 
ളെ നിഷ്ക്കരുണം തിന്നുതീക്കുന്നതിനു ഒട്ടംതന്നെ മടിയില്ല. കടന്നല് 

എട്ടകാലി, ചിലതരം ഇംച്ചകള്, ചിലപ്പോള് പക്ഷികള് എന്നി 
വ ഞങ്ങളെ കിട്ടിയാല് വിടാറില്ല. ഇതിനും പുറമെയാണു” മനു 

ഷ്യന൯െറ പകപോക്കലും. മണ്ണണ്ണ ക്രുഡോയില് തുടങ്ങിയവ 
വെള്ളത്തില് തളിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊ 
ല്നന്നതിനു പുറമെ ഡി. ഡി. ററി, പൈറെത്രം. ബി. എച്ച്. സി, 

തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചു്” ഞങ്ങളേയും നശിപ്പിക്കാറുണ്ടു്. ഞ 

ങ്ങളെ അകററി നിത്താന് ഇയ്യിടെയായി ചില മരുന്നുകള് ദേഹത്തു 
പുരട്ടി മനുഷ്യര് കിടക്കാറുണ്ടത്രേ! ഒഡൊമോസ്, റിപ്പെക്സ് തുട 
്ദിയവയാണത്രേ ഇതിന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നതു”. മനുഷ്യന്െറ 
കഥയൊന്നും തന്നെ പറയണ്ടാ. ദാ- ഞങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാന് 
പുതിയൊരു വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നതു കേട്ട, 
എക്സ്റേ ഉപയോഗിച്ചു ഞങ്ങളടെ ആണുങ്ങളുടെ ഉല്ലാദനശക്തി 
ന ശിപ്പിക്കാനാണത്രേ പരിപാടി. 

ഹ എന്തൊരു ഗതികേടപ്പാ ഒന്നു ജീവിക്കാ൯_. 
ങാ _ദാ..ആ ദ്രോഹി പോയിട്ടില്ലല്ലേോ ഇതുവരെ. 
ഒന്നു കൊടുക്കട്ടെ മൂക്കിന്നു തന്നെ. അങ്ങിനെയെങ്കിലും ഒന്നു 

പകപോക്കട്ടെ-വലിയ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ വേണം കാര്യം. 
ക് 

കിക്ക് പം പം സസ പപ പടം കപടം 

കെ. സി. പണിക്കര് -മറെറാരു കഥ പറയുന്നു 

എന്റെറ ൭ (ഇച്ച് 
അടുത്ത ലക്കത്തില് 

സം പം പ പരം പം പപ്പടം പം പം 
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ഡോക്ടര് എന്റ്. വി. പരമേശ്വരന് 

സാ്രേതിക പദ്പ്രശ'നം, മലയുളത്തില് 
3, മലയാളത്തിലേയ്ക്കിഴുകിച്ചേര്ന്ന ബള്ബ്ദ, സ്വിച്ചു്, മോ 

ട്ടോര്, ജനറേറ്റര് തുടങ്ങിയ ശബ്ദങ്ങളെ പരിഭാഷപ്പപെടുത്തിക്കൂടാ. 
4, സസ്യശാസ്ത്രം, ജന്തുശാസ്ത്രം, ശരീരശാസ്ത്രം മുതലായ വി 

ഭാഗങ്ങളില് സാങ്കേതികമായ വര്ഗ്ഗനാമധേയങ്ങളെല്പാം ലാ 
ററി൯ഗ്രീക് ഭാഷകളിലാണു”. ഇവയെ നാമും അതേപടി അംഗീ 
കരിക്കേണ്ടതാണു”*. അതോടൊപ്പം തന്നെ മലയാളത്തില് സാ 
ധാരണമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന തുലൃപദങ്ങളും അറിഞ്ഞിരി 
ക്കണം, . 

3, മനുഷ്യശരീര ശാ സ്തൃത്തില്, ആയുവ്വേദത്തിലുപയോഗിച്ചി 
ടുള്ള സാങ്കേതികപദങ്ങളും പരീക്ഷണാത്ഥം ഉപയോഗിച്ചു നോ 
ക്കേണ്ടതാണു”. 

0. എന്തെങ്കിലും ആശയത്തെയോ പ്രവൃത്തിയെയോ കുറിക്കു 

ന്ന മററു പദങ്ങള്ക്കു”__1സ്പോനഥഡം, 127ടേഡേം, 1൩, 
1)]ടട9൨]൦ മുതലായവയ്ക്ക് _പററിയ പരിഭാഷകള് ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയി 
രിക്കുന്നു. 

7, ഇപ്രകാരമുള്ള പദങ്ങള് കഴിവതും ഭാരതത്തിലെ മററു ഭാ 
ഷകള്ക്കും സ്വീകായ്യങ്ങളാക്കുവാന് ശ്രമിക്കണം-അതായതു” സാ 
മ്കേതിക ശബ്ദാവലി കഴിയുന്നതും പൊതുവാക്കുവാന്. 

8, സംസ് കൃതഭാഷയില് നിന്നുള്ള പദങ്ങളെടുത്താലേ ഇതു 
സാദ്ധ്യമാകൂ. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോള് സുപരിചിതങ്ങ 
ളായ മലയാള വാക്കുകള്ക്കു പകരം അപരിചിതങ്ങളായ സംസ്തൃത 
വാക്കുകള് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കില് അതു സ്വീകാ 

ഡ്യമല്ല. 
റ പദങ്ങള് തജ്ജമ ചെയ്യമ്പോള് മുലധനാത്ഥത്തേക്കാളേറെ 

ഇന്നു്” അവസ്തരള്ള സാമേതികാത്ഥത്തിന്നാണു” പ്രാധാന്യം കൊട്ട 

ക്കേണ്ടത്”. 
10, തജ്ജമകള് ഫ്രസ്വങ്ങളായിരിക്കണം. നീണ്ടുപോകുന്ന 

നിവ്യവൃചനങ്ങളോ വിവരണങ്ങളോ ആയിരിക്കരുതു”. 

11. ഒരു പദത്തിന്െറ സാങ്കേതികാത്ഥം മുഴുവന ഹ്രസ്വമാ 

യി തജ്ജമ ചെയ്യുവാന് സ്ദ്ധ്യമല്ലാത്തിടങ്ങളില് മൂലത്തിനെറ 

ധാത്വത്ഥം തജ്ജമ ചെയ്യകയായിരിക്കും ഭേദം. 
മേല് കൊടുത്ത നിദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ചു” സാങ്കേതിക പദ 

ങ്ങള് നിമ്മിച്ചാല് ഇംഗ്ലീഷ് വാദികളുടെയും ഇംഗ്ലീഷ് വിരോധി 

കളുടെയും അനാശാസ്യ പ്രയോഗങ്ങള് നീങ്ങിക്കിട്ടന്നതാണട്. 
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സാങ്കേതിക പദപ്രശ്നം ഡോക്ടര് എം. പി. പരമേശ്വരന് 

തജ്ജമ ചെയ്യോ തത്സമമായി സ്വീകരിച്ചോ കുറെ സാമേ 

തിക പദങ്ങള് നിമ്മിച്ചതുകൊട്ടെ മാത്രം പ്രശ്നം മുഴുവ൯ പരി 

ഹരിക്കപ്പെട്ടന്നതല്ല. ഉദാഹരണമായി ററ്േഗൃ൩േ എന്ന പദം നാം 

അതേപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടു”. അപ്പോശ അതില്നിന്നു ഉല്ലാ 

ദിപ്പിക്കുന്ന വ്ധ൦, ഠേ, റവും, ഠഠിന്മം, േറി- 

0൩, ഠി, റിമി മുതലായ നാനാരൂപങ്ങള്ക്കു്” നാ 
മെന്തുചെയുണം? ഈ ര്ൂൂപങ്ങളെയെല്ലാം അതേപടി പകത്തുക 

യാണെങ്കില് അതു ഭാഷയുടെ മേല് ചെയ്യുന്ന കടുത്ത കയ്വേററമാ 

യിരിക്കും. റാുണബല് ചെയുക ൮2൦ ചെയ്യുക മുതലാലായ 

രൂപങ്ങള് ഭാഷയുടെ വളച്ചയെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയേ ഉള്ള. നാം 

പലതിന്നും മാതൃകയാക്കുന്ന പാശ്ചാതൃയഭാഷകളിലൊന്നുമില്ലാത്ത 

൩ മവ്ദായമാണിതു”. അവയിലെല്ലപം ഈ വക ശബ്ദങ്ങള്ക്ക് 
സ്വകീയ രൂപങ്ങള് നല്കിയാണു” ഉപയോഗിക്കുന്നതു”. ഇവയ്ക്കു 
നമ്മുടെ ഭാഷയുടേതായ രൂപങ്ങള് നല്കാന് വേണ്ടത്ര രൂപസമ്പ 
ത്തു” നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കില്ല. അതുണ്ടാക്കുവാനു വേണ്ട നിയമാവലി 

ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിലേക്കു” ചില ഉദാഹ 

രണങ്ങള് മാത്രമാണു് താഴെ കൊട്ടക്കുന്നതു. 

1, സംസ്പൃതത്തില് നിന്നും മററു ഭാഷകളിരനിന്നും നാം 
സ്വീകരിക്കുന്ന ഉപസഗ്ലങ്ങള്ക്കു” രംനിയന്ത്രിതമായ പ്രചലത്വം 

അനുവദിക്കണം, ഉദാ:_(00൩6ടേട-വഠ൨0ഠലള്ട്ട കോണ്ഗ്രസ്സ് 
അകോണ്ഗ്രയസ്സു”. 

ക. ശാസ്തസാഹിതൃത്തിലും തനി മലയാളസമസ്തപദങ്ങളെ 
വജ്ജിക്കേണ്ടതില്ല. ഉദാഃ 
വൃക്ഷ ശാഖാഗ്രഫലം__മരക്കൊമ്പററക്കനി 

ഘലനിഭവനരോധിമിശ്രണം_ ഉറയരതടയും കൂട്ട്” 
പ്രതിചമക്രവാതത__.എതിര്ചചുഴററ് 

4, മററു ഭാഷകളില് നിന്നു” തത്സമമായി സ്വീകരിച്ച പദങ്ങ 
ളുടെ അന്ത്യങ്ങശ ഭാഷയുടെ ജനുസ്തിന്നനുരൂപമായ വിധത്തില് മാ 
റേറണ്ടതാണു*. ഉദാ: ക്ലോറെയ്ററു” _ക്ലോറേതം; ക്ലോറൈഡ്” 
ക്ലോറിയം. 

4. ഇംഗ്ലീഷില് നിന്നു മലയാളത്തിലേയ്ക്കു” തത്സമമായി സ്വ 
കരിക്കപ്പെടുന്ന ത്രിയാപദങ്ങളുടെ കായുത്തിലാണു് ഇതിലുമധികം 
വിഷമങ്ങളുള്ളതു”. ഇപ്പോള് നിലവിലിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം (ഉദാ- 
ഫിററുചെയ്യുക, ഡെവലപ്പു ചെയുക, വൈനഡ് ചെയ്യുക കംപ്രസ്സൂ 
ചെയ്യുക മുതലായവ) മറെറാരു ഭാഷയ്ക്കും ഇല്ലാത്തതും അശാസ്ത്രീയ 
വുമാണ്. മലയാളത്തില്തന്നെ മററു ഭാഷകളില്നിന്നു” സ്വീക 

[ രിക്കപ്പെട്ട ക്രിയാപദങ്ങളും സ്വകീയ പ്രതൃയങ്ങളുടെ സഹായ 
ത്തോടുകൂടിയാണു് വത്തിക്കുന്നതു”.  ഗച്ഛതിചെയ്യുക*, “€“ആന 

(ഠാ1--രു തുടരുന്നൂ) 

1971 മേയ? നം എട പാര് 



വാത്തകളിലൂടെ”് 

&ബ്00ധനഭ)ഷ മുലയുളലുക്കിയുത.......... 
സവ്വകലാശാലാതലത്തില് ധാസ്തപഠനത്തിനെറ മാദ്ധ്യമം 

മലയാളമാക്കിയാല് ദാവ്കൊണ്ടെന്മിലും കുറവുണ്ടാവുമെന്ന ധാര 

ണ ഫനിയ്ക്കില്ല. വിദ്യാത്ഥികള് വിദേശത്തു” ,പോകുന്നതി 
നൊനും ഇതു” പ്രതിബന്ധമാവില്ല. മാത്രവുമല്ല, വിഷയങ്ങള് 
ശരിയായി പഠിയ്ക്കുന്നതിനു്” ബോധനഭാഷ മലയാളമാക്കേണ്ടതു” 
ആവശ്യമാണ്ട്. വിദ്യാമ്ഥികള് ബോധനഭാഷാമാററത്തിന്നനുകൂ 

ലമായ ഒരു നിലപാഴള്് സ്വീകരിക്കണമെന്നു് എനിയ്ക്കൊരഭ്യത്ഥ 
നയുണ്ടു”. 

- സ।. അച്യതമേനോന് 

ഇംഗ്ലീഷ തൂടരനമെന്ന നര്ബസ്ധത്തിനുകുരണം 

മുനസികമുയ അടമമത്തമാണ് 

ഇംഗ്ലീഷ്ദാഷ തുടരണമെന്നു” നിര്ബ്ബന്ധപൂവ്വം വാദിക്കുന്ന 

നിക്ഷിപ്ത താല്ലര്യക്കാര് ഭരണരംഗത്തും ബോധനരംഗത്തും പൊതു 

ജനങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി വാദിയ്ക്രന്നവരുടെയിടയിലും ഇപ്പോഴുമുണ്ട്; 

മാനസികമായ അടിമതുമമാണ് ഇതിനു കാരണം. ഈയവസ്ഥ 

യ്കമാററം വന്നേമതിയാവു. 

കറഞ്ഞ വാക്കുകളിലൂടെ ആശയം പ്രകടിപ്പിഷ്കുാന് ശ്രദ്ധിയ്ക്കു 

ണം. €$പ്രത്ൃല്ലാദനപരം? എന്നതിനുപകരം *ഉല്ലാദനപരം* ഘഎ 

ന്നുപോരെ? “വ്യവസ്ഥിതി?യേക്കാള്, വൃവസ്ഥ”യല്ലേ നല്ലതു”? €ഭ 

രണകൂടം” ഫഎന്നതിനുപകരം “ഭരണം? എന്നു പറഞ്ഞാല് മതിയാ 

വില്ലേ? “ദാക്ാശവാണി'*യുടെ ചില പ്രയോഗങ്ങള് മുസ്തൂഹംത 

ന്നെയാണ്, “ബോര്ഡര്സെക്ൃരിററിഫോഴ “സിന് “തിത്തി 

സുരക്ഷിതത്തവസൈന്യ”മെന്നവര് വലിച്ചുനീട്ടും, $കാവരുപട 

എന്നുപോരെ? “ഇന്ത്യ? എന്നൊരുപദം അവരുടെ നിഘണ്ടുവിലി 

ലം പകരം “ഭാരത"മാണ്. ഈ പ്രവണതയ്ക്ക് ഒരു വിരാമമിടണം, 

- ഇ, എം. എസ്. നമ്പൃതിരിപ്ലിടു് 
680 യുറീക്ക 



സാമേകേതിക പദപ്രശ്നം ഡോക്ടര് എം. പി. പരമേശ്വരന് 

(549-ല് നിന്നു തുടരുന്നു) 

ന്ദയതിചെയുക?* എന്നൊന്നും നാമാരും പറയാറില്ലല്ലോ. ഗമിക്കു 

ന്നു, ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നു, എന്നൊക്കെയല്ലേ രൂപം? കണ്ഡന൯സ്- 

ഘനീഭവിപ്പിക്ക_എന്ന ഇംഗ്ലീഷ്വാക്കിനു* ജമ്മനില് “കേണ്ഡന൯ 

' സീറന്* എന്നും റഷ്യനില് “കണ്ഡന്സീറവതു”* എന്നും പറയു 

ന്നു. ഇളക്കിമറിക്കുക എന്നത്ഥമുള്ള **അജിറേറററ്?* എന്ന ഇംഗ്ലീ 

ഷ വാക്കിനു” ജമ്മനില് “അഗിററീഠറന്* എന്നും റഷ്യനില് “അഗി 

ററീറവതു"ം എന്നുമാണു യഥാക്രമം രൂപങ്ങള്. ലിംഗനാമവചന 

കാലങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള മാററങ്ങളും അതതുഭാഷയുടെ വ്യാകരണനി 

യമങ്ങള് അനുസരിച്ചാണ്. അവരറരും കണ്ഡന്സ്“ചെയുലും 
അജൂിറേറററ്ചെയ്യലും മററും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. എന്താണ് മല 

യാളത്തില് ഇങ്ങനെ വന്നചേരുവാന് കാരണം? 

ആദ്യകാലങ്ങളില് ഗ്രീക്, അറബി, പേര്സ്യ൯, സുറിയാ 

നി മുതലായ ഭാഷകളില് നിന്നും അവയ്യ്്കേല്ലാമുപരിയായി സംസ് 

കൃതത്തില്നിന്നും ഒട്ടവളരെ വാക്കുകള് നമുക്കു്" ലഭിച്ചു. പക്ഷേ ഇ 
വ ഭാഷയിലേയ്ക്ക്” പ്രവേഗിച്ച സമ്പ്ൃദായവും പിരുക്കാലത്തു” ഇം 

ഗ്ലീഷ്” പ്രവേശിച്ച സമ്പ്യദായവും തമ്മില് വൃത്യാസമുണ്ടു്. മുമ്പെ 

പ്രവേശിച്ച പദങ്ങള് ഭാഷയുമായി ഒത്തിണങ്ങി വേര്തിരിച്ചറി 

യാത്ത വിധത്തില് ലയിച്ചുചേന്നു. അവയെല്ലാം പ്രായേണ സാ 
വധാനത്തിലാണ് ഭാഷയില് കടന്നുകൂടിയത്”. അതിനാല് ഭാഷ 

സക” അവ ദഹിപ്പിക്കുവാന് വേണ്ടത്ര സൌകര്യം കിട്ടി. മാത്രമല്ലം 
ഭാഷയുടെ ദഹനശക്തി അക്കാലത്തു” ഇന്നത്തെക്കാളേറെയുണ്ടായി 

രുന്നുതാനും. ഇംഗ്ലീഷിന്െറ പ്രവേശനമാകട്ടെ ഭാഷയ്ക്കു ദഹിസ്ക്കു 
വാന് അവസരം കൊടുക്കാത്തത്രവേഗത്തിലായിരുന്നു. €“സക്കിളി 

ന്നകത്തു” ഇന൯ുസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു പോളിഗണുകളം?* കംപ്രസ്സ് 

ചെയ്യല്യം മററും ഈ അജീബ്ണ്ൂത്തിനെറ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. പരകീ 
യക്രിയാപദങ്ങളെ ഫങ്ങിനെ മലയാളീകരിക്കാമെന്നതിനു്” ഒന്നുര 

ണ്ടദാഹരണങ്ങള് താഴെ കൊടുക്കുന്നു; 

(0 ധാ - പമ്പക 0 റഴെലിറ്ാ - ഡെവലപ്പക 
1൨0 (9൦ _ ടാഗ്ുക 0 ഒന്നി -- അനീലുക 

സാധാരണക്കാക്കുമാത്രമല്പ ശാസ്തകാരന്മാക്കകൂടി പ്രഥമവേളയില് 
വളരെയധികം പ്രതിഷേധമുളവാക്കുന്ന ഒരു നിദ്ദേശമാണിതു”. 

“ഫിഠററ ചെയ്യേണ്ട? 
'ഫിററ് ചെയ്യേണ്ട, ഫിററിയാല് മതി' എന്നു” ഒട്ടേറെ സുഹൃത്തു 

ക്കം ഞങ്ങഠംക്കെഴുതിയിരംക്കുന്നു; ശ്രീം കെ. മോഹനന് (മാര് ഇവാ 
നിയസ് കോളേജ്) ഈ ശൈലിയില് ഏതാനും ലേഖനങ്ങഠം “യുറീക്ക 
യീല് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നു നിദ്ദേശിക്കുന്നു. ശ്രീിമോഹനന്െറ നി 
ദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാന് ഞങ്ങരംക്കു സന്തോഷമേയുള്ള; പുതിയ സായന് 

സിക ശൈലി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനം വരുന്ന ലക്കത്തില് നി 
ങ്ങഠാംക്കു വായിസയ്ക്കു-ം. 

1971 മേയ" 7.7] 



നിങ്ങ വായിച്ചുവോ? അഭ്ര 

ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ചരിതം 

ഗ്രന്ഥകത്താവു”: ഡോക്ടര് പി. എന്, ഉണ്ണി 

പേജു” 74 വില രൂപ 2.23 

ഒരു കേരളഭാഷാഇന്സ്റ്റിറവയട്ട്” പ്രസിദ്ധീകരണം 

ഡോക്ടര് പി. എ൯. ഉണ്ണി തയ്യാറാക്കിയ “ശസ്ത്രക്രിയയുടെ 

ചരിത്രം? ലളിതഭാഷയില് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാകുന്നു. രസകര 

വയം വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ ഈ പുസ്തകം വൈദ്യവിദ്യാത്ഥികള്ക്കു് 

പ്രത്യകിച്ചും മനുഷ്യന്െറ ആരോഗ്യ-സെരഖ്യങ്ങളുടെ പുരോഗ 
തിയെ സഹായിച്ചിടടള്ളവരുടെ ജീവിതകഥകളെക്കുറിച്ചും അറി 

യാന് ആഗ്രഹമുള്ള മററു വിദ്യാത്ഥികള്ക്കും പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് 

പൊതുവേയും ആസ്വാദ്യമായിത്തീരുമെന്നു” ഈ പുസ്തകം അവത 

രിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡോ. സി. കെ. പി. മേനോന പറയുന്നതു” അ 

ക്ഷരംപ്രതി ശരിയാണ് 

സാമൂഹ്ൃയപഠങ്ങം 

തജ്ജമചെയ്തുതു”; കാട്ടാക്കട ദിവാകരന് 

പേജ് 202_വില രൂപ 3. 50 

ഒരു കേരളഭാഷാഇന്സ്ത്റിറവ്യട്ട് പ്രസിദ്ധീകരണം 

ജൂനിയര് ടെക”നിക്കല് ക്ലാസ്സകള്ക്കുവേണ്ടി സാങ്കേതിക 

വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക”ടറേററു' ഇംഗ്ലീഷില് തയ്യാറാക്കിയ :“സാ 

മൂഹ്ൃശാസ്ത്ങ്ങള്?” എന്ന കഡ്വെഴുത്തു കൃതിയുടെ സ്വതന്ത്ര വിവത്ത 

നമാണ് ഈ പുസ്തകം. ഒന്നാംഭാഗത്തിരു ചരിത്രവും രണ്ടാംഭാഗ 

ത്തില് പൌരധമ്മവ്യം ഉള്ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. സാങ്കേതിക ഫഎ 

ഡിററര് ഡോ. എം. പി. പരമേശ്വരന് ക്ഷമാപണപൂവ്വംയ ഓക്കു 

ന്നതുപോലെം ഉള്ളടക്കം ഏറെ സംക്ഷേപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു, പരിമി 

തപ്പെട്ടത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു. ജൂനിയര് ടെക്നിക്കല് സ്തകൂള്കുട്ടികള്ക്കു് 

ഒരുപക്ഷേ, ഈ പരാതി ഉണ്ടാവില്പായിരിയ്ക്കാം ജം 

02 യൃറീക്ക 



ഒട്ുളങങടടടട്ടുള്രു നിങ്ങ വായിച്ചുവോ? 

ഗണിത-ദതിക പട്ടികകം 
ജനറല് എഡിററര്: എന്. വി. കൃഷ“ണവാരിയര് 
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ഒരു കേരളഭാഷാഇന്സ്റ്റിററ്യട്ട്” പ്രസിദ്ധീകരണം 

ഇംഗ്ലീഷിലെ മാത്തമററിക്ക ല് ആന്റു" ഫിസിക്കല് ടേബ'ശ 

സ് ഗണിത ഭാതിക പട്ടികകളായി മലയാളം സംസാരിക്കുന്നു. 

ഇംഗ്ലീഷില് കാണുന്ന ഇത്തരം പൃസ്തകങ്ങളില് സാധാരണ കാണു 

ന്ന വിവരങ്ങള്ക്കുപുറമെ, അന്തരാഫ്യമാത്രാപദ്ധതിം കണ്ണ്ണാടക 

സംഗീതത്തിലെ സ്വരസ്ഥാനങ്ങളും മേളകര്ത്താരാഗങ്ങളും പ്രമാ 

ണ.-ഇലക്ട്രോഡ് പൊടെന്ഷ്യല്, 01. വിലകള്, ഇന്ത്യയിലെ 

സവ്വകലാശാലാ പട്ടണങ്ങളിലെ കാന്തിക-അങ്കങ്ങളും ഗുരുത്വാക 

ഷണവും, ( വിതരണവുംകൂടി ഇതില് അധികമായി ചേത്തിരി 

കന്നും 

ഉദ്യാനകൃഷി 
ഗ്രന്ഥകത്മാവ്: പി. അപ്പുക്കുട്ടന്നായര് 
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ഒരു കേരളഭാഷാഇന്സ്റ്റിററൃു്ട പ്രസിദ്ധീകരണം 

ഫലവര്ഗ്ഗങ്ങള്, പച്ചക്കറികള്, അലങ്കാരസസ്യങ്ങൾ എ 
ന്നിവയുടെ കൃഷിസംബന്ധിച്ച കാഷികവിജ്ഞാനശാഖ ഉദ്യാന 
കൃഷി എന്നപേരില് അറിയപ്പെടുന്നു. ഉദ്യാനകൃഷിയില് കലയും 
ശാസ്ത്വുമുണ്ടു”. ഫലത്തോട്ടവും പച്ചക്കറിത്തോട്ടവും വിജയപ്രദ 
മായി വളത്തിയെട്ടക്കുന്നതിനു" ശാസ്ത്രീയഇ്ഞാനം കൂടിയേ ആവു 
അലങ്കാരത്തോട്ടം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിനാകട്ടെ, തികഞ്ഞക 
ലാബോധവും അവശ്യമത്രേ. ഈ തുറയില് ആവശ്യാനുസരണം ക 
ലയുംശാസ്ത്റവും പകന്നുകൊടുക്കാ൯ പോരുന്നതാണു” ഈ പുസ്തകംം 
ന ന ക് 
29171 മേയ? ട് 



0൯ യുറിക്ക ഉഷ്ടപ്പെടുന്നു 
ഒരച്ഛനു മകള്ക്കയച്ച കത്തുകളില് ഒരിടത്തു” യശഃശരീര 

നായ ജവഹര്ലാന് നെഹ്റു ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടു്”, ചെറുതാവ 
ട്ടെ, വലുതാവട്ടെ_ഒരു കാര്യം നിങ്ങള് മറെറാരാളെ പറഞ്ഞു മന 
സ്സ്റിലാക്കാ൯ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. ആദ്യമായും അവസാന 
മായും നിങ്ങള് ഓകേണ്ടെകാര്യം, നിങ്ങള് അയാളെ പഠിപ്പിക്ക 
യല്ല. പ്രതൃതം, ഒരുകാര്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാന് ശ്രമിക്കുകയാ 
ണു് എന്നാണു്. പഠിപ്പിക്കാനാണു* നിങ്ങള് നില്ല്യന്നതെന്നു കാ 
ണുന്നനിമിഷം മനസ്സ്ിലാക്കാനുള്ള ആഭിമുഖ്യം അയാള്ക്കു കുറഞ്ഞു 
പോകുന്നു. ഫലം: നിങ്ങള്ക്കയാളെ ഒരുചുക്കും പറഞ്ഞുമനസ്സി 
ലാക്കാനൊക്കില്ലപ. “പൊള്ളയായ തിവചനങ്ങള് വിട്ട് സ്ത 

ഷ്ടിപരമായ വിമശനത്തിനെറ ഭാഷയില്?” ഞാന് $€യുറീക്ക? ഇഷ്ട 
പ്പെടടന്നതു” എന്തുകൊണ്ടു് എന്നെഴുതി അയയ്ക്കണമെന്നു” പത്രാധി 

പര്, യുറീക്കയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടതു കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാന് 
നെഹ്റുവിനെ ഓത്തുപോയതു”. ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് നെഹ്റു 
എഴുതിവെച്ചതല്ലേ, “യുറീക്ക? പ്രവത്തനത്തില് വരുത്തുന്നതു'? 

നോക്കൂ: “യുറീക്ക? ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം 
നമ്മളറിയാതെ എന്തെല്ലാം കാരൃങ്ങള് നമ്മള് ഇതില്ക്കുടെ പഠി 

ക്കുന്നു! പതിനാലുകൊല്ലമായി സെക്കണ്ടറിഷ്ക്കൂള് ശാസ്ത്രം പഠിപ്പി 
ക്കുന്ന ഒരദ്ധ്യാപകനാണു ഞാന്, എനെറ അദ്ധ്യാപകനാകാന്൯ന് 
പോലും ഒരുവയസ്സു തികയാത്ത ഈ കുട്ടി ചിലയവസരങ്ങളില് 

മുതിന്നിരിക്കുന്ന! എനെറ അനുഭവം ഒരൊററപ്പെട്ട സംഭവമായി 

രിക്കയില്ലെന്നാണു” എനിക്കു തോന്നുന്നതു”. 

ഇംഗ്ലീഷില് ഇനീഷ്യേററീവ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, *യുറീ 
ക്ക? നമ്മിലൂണത്തുന്ന ഒരു വികാരം എന്നു” ഇനീഷ്യേററീവിനു 
ഒരത്ഥം കല്ലിച്ചുകൂടെ? 

-_ജു)ജജ മുത, കോട്ടയം 
കകക 

പരിഷ കരിച്ച ലീപി എന്താണു? 

ഡോ), എം. വി, വ്രമേശ്വര൯ 
പറഞ്ഞുതരുന്നു, 

അടുത്ത ലക്കത്തില് വായിയ്ക്കുക 

പരിഷ കരിച്ച ലിപി 
കം കം ംംരംടംടടകടരംടരരരകം കകക. ക. 

യൂറീക്ക 604 



എം. 

സു 

നാന് യൂറിക്ക ഉഷ്ടപ്പെടടന്നു 
ഞാന് യുറീക്ക? ഇഷ്ടപ്പെടന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങള് പറയാം: 

ഉടനീളം ഉന്നതമായ നിലവാരം പൃലത്തുന്നു, കഴമ്പുള്ള കാര്യങ്ങള് 

ലളിതമായി പ്രതിപാദിച്ചുതരുന്നു, വിലകുറഞ്ഞ വിഭവങ്ങളെ 

വിളിപ്പാടകലെ നിത്തുന്നും പ്രചാരത്തിനുവേണ്ടി മുല്യം കുറയഷ്ക്കാതി 

രിയ്ക്കാന് അത്യധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഇത്രയും സാമാന്യമായി. 
മാര്ച്ചു “ഏപ്രില് ലക്കങ്ങളെ മുന്നിര്ത്തി ഏതാനും കാര്യ 

ങ്ങള് പ്രത്യേകം പറയാം. കേവലം തൃടക്കക്കാരെവെച്ചു”-കുട്ടിക 

ഒെവെച്ചു_ഒരു വിശേഷാല്പ്രതിതന്നെ ഇറക്കാന് സാമാനൃത്തില 

ധികം ചങ്കുററം വേണം. എഴുതുന്നതു കുട്ടികള്; വിഷയമാവട്ടെ; 

എന്െറ പൂന്തോട്ടം മുതല് ചന്ദ്രപ്പാറവരെ എത്തിനില്ക്കുന്നതും. 
ഇതൊരു നേട്ടമാണെന്നു” സാമാന്യ ബുദ്ധിയ്ക്കു തിരിച്ചറിയാം. ശ്രീ 
ഭാസ്തരപ്പ ണിക്കര് നിര്ദ്ദേശിച്ചതുപോലെ, പകതിപേജു” അവക്ക് 

കൊ, ത്താലും വിരോധമില്ല. യുറീക്ക” ഓരോ ലക്കവുമങ്ങിനെ 
“കുട്ടികളുടെ വിശേഷാല്പ്രതി*യാവട്ടെ. ഏപ്രില് ലക്കം ഒരു 
വിവാദവിഷയംകൂടി അവതരിപ്പിച്ചു. നന്നായി. കുമാരി മീനാ 
ക്ഷിക്കുട്ടിയുടെ ആവശ്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിന്െറ ആവശ്യമാണെന്നു” 

എനിക്കു തോന്നി. ഏതു ഭാഷയിലുമതെ, സയന്സിനെറ ഭാഷ 
ഒന്നു പ്രത്യേകമാണ്. സംസാരഭാഷയിതനിന്നതിനു് വ്യക്തമാ 

യും വ്യത്യാസമുണ്ട്”. മലയാളത്തിനുമാത്ൃരം അതു പററില്ല എന്നു 

ശഠിച്ചതുകൊണ്ടു കാര്യമില്ല. നമ്മളിതുവരെ പഠിച്ചുപോന്നതിന് 
പ്രകാരമല്ലാത്ത ഒരു പോക്കില് ന്യായമായും ആശങ്ക കണ്ടേക്കാം; 

ഇവിടെ ശാഠ്യം ഈ ആശങ്ക മാത്രമാണ്; അല്ലെങ്കില് ആവണം. 

ആദ്യംമുതല്ലേ, ശരിപഠിക്കുന്നവക്ക് ആശങ്കയ്ക്കിടമില്ലല്ലൊ. എനേറ 
യും നിങ്ങളുടേയും കുട്ടികളെ ശരിപഠിപ്പിക്കാന് മുന്നോട്ടുവന്ന “യു 

റീക്കയ്ക്കു” നന്മനേരുന്നു. 
ഒരു കാര്യം. “യുറീക്ക? വിലപ്പെട്ട ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാ 

ണ'. മൂല്യമുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ്. വില തെല്ല് കൂട്ടിയാ 
ലും വിരോധമില്ല: പേജ്” കുറച്ചുകൂടി ആവരുതേ? 

കുഞ്ഞനന്തന്, മാഹ 
നിം സം ടട ട്ടറി ടിം റം ടട 

ഇ വചരിതൃക്കറിപ്പുകറ 
മണ്മറഞ്ഞുപോയ ശാസ്ത്ഇ്ഞരുടെ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പകള് 

അയച്ചുതരിക. 150 വാക്കുകളില് ഒതുങ്ങുന്നകുറിപ്പ 
കളാണു” €യുറീക്കയ്ക്ക്” പഥ്യം 

__ പത്രാധിപര് 
നിം പിട. നം നിം നം സിസം നം സി ടം സിം 

1: 297 ഏപ്രില് തു ഖയത്തു).;. 



ലേഖനമത്സരം 

എപ്രില്മാസത്തെ സമ്മാനം 
കുമാരി അനിതാ ലൃയിസ് 

(ഹോളി ഏഞ്ചല്സ് കോണ്വെന്റ്, തിരുവനന്തപുരം] 

നേടിയിരിക്കുന്നു. ലേഖനം (ശാസ്തപഠനവും ഭാഷയും) 

അട്ടത്ത ലക്കത്തില് ചേക്കുന്നതാണു. 

കുമാരി അനിതാ ലൂയീസിനു” ജൂണ്ലക്കംമുതല് ഒരു വര്ഷം 

“യുറീക്ക: കിട്ടന്നതാണു”ം 

മേയ മുസത്തെ മത്സരം 
വിഷയം: എനിയ്ക്കിഷ്യപ്പെട്ട ശാസ്ത്പുസ്തകം 
ലേഖനത്തീനെറ നീളം: 230 വാക്കു് 

ലേഖനം കിട്ടേണ്ട തീയതി: മേയ് 20, 1071 
ലേഖനം പത്രാധിപക്കയയ്ത്ുക 

യറിക്ക 
കുട്ടികളുടെ രാസ്റ്മാസിക 

റെറപ്രതി 40 പൈസ 

വാര്ഷിക വരിസംഖ്യ 5രൂപ 
നിനി ത്തി 

അടുത്തലക്കം 

യ്യറിക്ക 
ഒന്നാം പിറന്നാഠംപ്പതിപ്പു” 

ഒന്നാം പിറന്നാള്പ്പതിപ്പു് 

ഒന്നാം പിറ ന്നാഠാപ്പതിപ്ല 

ഉന്നം പററന്നാവച്ഛതിപ്ല' 

ുന്൬0ംപറന്നാരപ്പതിപ്പ 
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കുട്ടികളുടെ ശാസ്ര്രമാസിക വില 40 റൈ പറ . 
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രു കേ: [ സിദ്ധീകരണം 
ഒരു കേരള 1 ശാസ്ത്ര സാഹ തപരിഷത്ത് ലു? 


